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BOLETIM N. 31/2013 
 

 

SSEEGGUUNNDDAA--FFEEIIRRAA  ––  1188::0000  HHOORRAASS  

 
PAUTA DE PROPOSIÇÕES PARA A 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA 

NO DIA 2233  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22001133 

DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA 

 

 

VAGNER BARILON 
Presidente 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA  SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
1ª Secretária            2º Secretário 

Robson 
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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento 

Interno a Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos 

trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 23 de 

setembro de 2013, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - 

Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª 

parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre. 

 
PEQUENO EXPEDIENTE 

FASE INFORMATIVA 

 

PAUTA DE 

INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E 

MOÇÕES DE PESAR 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

23 DE SETEMBRO DE 2013 
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

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

 
PROJETO DE LEI N. 125/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE “BELIZÁRIO RODRIGUES MENDES” À AVENIDA DOIS DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM SÃO MANOEL. 

 
PROJETO DE LEI Nº 126/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O “DIA DO ESCRITURÁRIO, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
A secretaria informa os senhores vereadores que no próximo dia 26 de setembro de 

2013 (quinta-feira) às 9h00min será realizada no Plenário desta Casa de Leis a audiência 

pública sobre o Setor da Saúde Pública Municipal em atendimento ao artigo 12 da Lei 

Federal n. 8.689/93. 

 

A secretaria informa os senhores vereadores que no próximo dia 27 de setembro de 

2013 (sexta-feira) às 9h00min será realizada no Plenário desta Casa de Leis a audiência 

pública referente ao 2º quadrimestre de 2013, na oportunidade serão apresentados e 

apreciados o cumprimento metas fiscais da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. 

 
 
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, o balancete da receita e da 

despesa referente ao mês de AGOSTO/2013. 
 
As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 
 
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 
 

PAUTA DE INDICAÇÔES 

 

N. 685/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de instalação de uma lombada e ou redutor de 

velocidade, na Rua 13 (treze) de Maio, entre os números 538 e 546, Jardim Bela Vista com 

abaixo assinado de moradores. 

 

N. 686/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indico ao Prefeito Municipal a necessidade de uma faixa de pedestre na Rua Juscelino 

Kubitschek de Oliveira em frente ao Condomínio Menegatti, nº 201, no Jardim Europa. 

 

N. 687/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo na Rua Ernesto Mauerberg, 

na esquina com a Rua Prof. Carlos Liepin, no Jardim Bela Vista. 

 

N. 688/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indico ao Poder Executivo a necessidade da sinalização no solo entre as Ruas Ernesto 

Mauerberg e 13 de Maio, no Jardim Bela Vista. 
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N. 689/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Solicita a manutenção dos aparelhos de ginástica situados na Rua Alexandre Bassora, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima, uma vez que eles se encontram com os parafusos soltos 

expondo ao perigo os usuários. 

 

N. 690/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita a limpeza na Rua Joana Gonçalves Nascimento, próximo do nº 89, no Jardim Santa 

Luiza, bem como o retorno da obra que foi paralisada. 

 

N. 691/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo, a necessidade da sinalização no solo e uma faixa de pedestre na 

Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, no Jardim Planalto. 

 

N. 692/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita a troca do alambrado do parquinho infantil situado na Avenida São Gonçalo, no 

Residencial Jequitibás. 

 

N. 693/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita o corte de três árvores centenárias na Rua Ângelo Cocato, próximo do n. 1.109, no 

Jardim Monte das Oliveiras. 

 

N. 694/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita a implantação de uma lombada na Rua dos Eucaliptos, próximo dos números 85 e 

92, no Jardim Capuava. 

 

N. 695/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita a adoção das medidas necessárias voltadas ao rebaixamento da guia do campo do 

Jardim Alvorada, situado na Rua dos Ipês. 

 

N. 696/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Solicita a limpeza da área pública situada na Rua Antonio Dozzo Sobrinho, próximo do nº 

182, no Jardim Santa Luiza. 

 

N. 697/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

Solicita a recuperação da malha asfáltica na Avenida Ernesto Sprogis, no trecho que 

compreende o número 1330 ao 1600, Jardim Éden. 

 

N. 698/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

Solicita a recuperação da malha asfáltica na Rua Alvina Maria Adamson, no trecho que 

compreende o número 30 ao 65, no  Jardim Santa Rosa. 

 

N. 699/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na iluminação de três postes da 

Avenida Brasil, situados atrás da quadra da EMEF Vereador Osvaldo Luiz da Silva, no Jardim 

Marajoara. 

 

N. 700/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indico ao Chefe do Poder Executivo à necessidade de sinalização de solo nas Ruas Tamboril 

com a Rua Manoel de Oliveira Azenha e Rua Araucária, no Jardim das Palmeiras. 
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N. 701/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da calçada na Rua Recife, em frente ao 

número 228, no Jardim São Jorge. 

 

N. 702/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do terreno e calçada na Rua George 

Hunter, em frente ao número 239, no Jardim Santa Rosa. 

 

N. 703/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho e galhos de árvores 

depositados na Rua Salvador, esquina com a Rua Brasília, no Jardim São Jorge. 

 

N. 704/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Brasília, em frente ao número 

249, no Jardim São Jorge. 

 

N. 705/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Brasília, em frente ao número 

259, no Jardim São Jorge. 

 

N. 706/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Ernesto Araium, ao lado da 

CMEI Valter Merenda, no Jardim Santa Rosa. 

 

N. 707/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Recife, em frente ao número 

228, no Jardim São Jorge. 

 

N. 708/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Recife, em frente ao número 

257, no Jardim São Jorge. 

 

N. 709/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua das 

Nogueiras, no Jardim das Palmeiras. 

 

N. 710/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Indico ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua das Crianças entre as ruas, Norma Bassora e Alexandre Bassora, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima. 

 

N. 711/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Virgílio 

Bodini, entre as ruas Silvio de Paula e Alexandre Bassora, no Jardim Nossa Senhora de 

Fátima. 

 

N. 712/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos em um bueiro existente na Rua 

Augusto Klava, na altura do nº481, no jardim Nossa Senhora de Fátima. 

 

 



 

6 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

N. 713/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Indico ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Roberto Sprogis, entre as ruas 15 de Novembro e Rio Branco, no 

Jardim Santa Rosa. 

 

N. 714/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Indico ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Norma 

Bassora, entre as ruas, Silvio de Paula e Alexandre Bassora, no Jardim Nossa Senhora de 

Fátima. 

 

 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

N. 310/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Voto de pesar pelo falecimento do jovem VICTOR GALDINO SANTANA. 

 

N. 311/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA. 

 

N. 312/2013 - Autor: VAGNER BARILON 

Voto de Pesar pelo falecimento de Rodolfo Batista Rocha. 

 

N. 315/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Antonio Rodrigues. 

 

N. 316/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Voto de Pesar pelo falecimento de Nicolas Pennafiel Procópio. 

 

N. 319/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor MIGUEL RODRIGUES. 

 

N. 320/2013 - Autor: JOSÉ PEREIRA 

Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Benedito Fausto Morais. 

 

N. 322/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento de Marislei Ferreira Barros. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

 

23 DE SETEMBRO DE 2013 
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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), presentes 
os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA 
FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ 
PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima sessão ordinária do primeiro ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 15 
(quinze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON, 
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Sandra proceda a leitura de um trecho 
da bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 
645/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da 
Rua Joaquim Leite Cunha, no Jardim Santa Luiza II, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 
646/2013 que indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da 
Rua Sílvio de Paula, no Jardim N. Sra. de Fátima. INDICAÇÃO N. 647/2013 que indico ao 
Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Virgilio Bodini, no 
Parque Residencial Triunfo. INDICAÇÃO N. 648/2013 que solicita a supressão de um tronco 
de árvore localizado na Rua 15 de Novembro, em frente ao número 1071, no Jardim 
Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 649/2013 que solicita a supressão de um tronco de árvore 
localizado na Rua 15 de Novembro, em frente ao número 633, no Jardim Santa Rosa. 
INDICAÇÃO N. 650/2013 que solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na 
Rua Alberto Eichman, em frente ao número 108, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 
651/2013 que solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Carlos Pinto 
Camargo, em frente ao número 201, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 652/2013 que 
solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Carlos Pinto Camargo, em 
frente ao número 399, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 653/2013 que solicita a 
supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Carlos Pinto Camargo, ao lado do 
número 370, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 654/2013 que solicita a supressão de 
um tronco de árvore localizado na Rua Herman Jankovitz, em frente ao número 848, no 
Jardim Santa Rosa. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 655/2013 que 
solicita o recapeamento do asfalto na Rua Belo Horizonte, no Jardim São Jorge. 
INDICAÇÃO N. 656/2013 que solicita o recapeamento do asfalto na Rua Rio de Janeiro, no 
Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 657/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
limpeza de terreno na Rua Vitório Fadel, esquina com a Rua José Carlos Oliveira no Jardim 
Marajoara. INDICAÇÃO N. 658/2013 que solicita o recapeamento do asfalto na Rua 
Salvador, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 660/2013 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de instalação de uma lombada e sinalização de solo em toda sua extensão 
na Rua 16 próximo ao Nº 181, entre a Rua 03 e 04 Bairro Altos do Klavin. INDICAÇÃO N. 
661/2013 que solicita a limpeza da rua e da calçada em frente à EMEF Profa. Alzira 
Ferreira Delegá (Rua Frederico Bassora no Jardim Francisco Lopes Iglesias). INDICAÇÃO N. 
662/2013 que solicita a limpeza da Rua Capitão Francisco Sérgio de Toledo, pelas razões 
que especifica. INDICAÇÃO N. 663/2013 que solicita a adoção das medidas voltadas ao 
nivelamento da camada asfáltica da Rua Heitor Penteado, em frente ao antigo Clube 
Lítero. INDICAÇÃO N. 664/2013 que solicita a limpeza da Rua Erick Ralf Klavin, pelas 
razões que especifica. INDICAÇÃO N. 665/2013 que solicita a limpeza da Rua Arnolds F. 
Alkschirs, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 666/2013 que solicita a limpeza da 
Rua Ricardo Mendes, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 667/2013 que solicita a 
limpeza da Avenida Natália Klava Muth, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 
669/2013 que indico ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de terreno na Rua 
Recife, esquina com a Rua São Paulo no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 678/2013 que 
solicita o recapeamento do asfalto na Rua Maximiliano Dalmédico, no Jardim Santa Luiza 
II. INDICAÇÃO N. 679/2013 que solicita o recapeamento do asfalto na Rua Celeste C. 
Paulão, no Jardim Santa Luiza II. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO 
N. 659/2013 que solicita a adoção das medidas necessárias voltadas à reposição de 
redutores de velocidade na Rua Pedro Bassora, próximo do nº 1.020, no Centro. 
INDICAÇÃO N. 668/2013 que solicita a implantação de uma lombada na Rua das 
Seringueiras, próximo do nº 84, no Jardim Alvorada. Do vereador VAGNER BARILON, 
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INDICAÇÃO N. 670/2013 que solicita a supressão de uma árvore localizada, na Rua Silvio 
de Paula de frente ao n.941, no jardim Santa Luiza. INDICAÇÃO N. 671/2013 que solicita a 
poda de duas árvores localizada na Rua Armezinda de Ultramar, no jardim Santa Luiza I. 
INDICAÇÃO N. 672/2013 que indico a necessidade de reparo em "canaleta de escoamento 
de água" localizada na Rua Brasília, na esquina com a Rua Maceió, no Jardim São Jorge. 
INDICAÇÃO N. 673/2013 que indico ao Poder Executivo que através dos setores 
competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Alice Gazzetta entre as ruas 
Pedro P. Camargo e João Brasiliense, no Jardim Éden. INDICAÇÃO N. 674/2013 que indico 
ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Alice 
Gazzetta na esquina com a Rua, Julio Marmile, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 
675/2013 que indico ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a 
recuperação da malha asfáltica da Rua Belo Horizonte, na esquina com a Rua Recife, no 
Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 676/2013 que indico ao Poder Executivo que, através dos 
setores competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua, Jacarandás, na 
esquina com a Rua dos Cedros, no Jardim Palmeiras. INDICAÇÃO N. 677/2013 que indico 
ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a recuperação da malha 
asfáltica da Rua São Luiz, entre as Ruas Brasília e Rio de Janeiro, no Jardim São Jorge. Do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 680/2013 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de poda ou substituição de árvore na rua Prof. Carlos Liepin, 529 
- Jd. Bela Vista, pelas razões que especifica. Da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, 
INDICAÇÃO N. 681/2013 que indica ao Prefeito Municipal a sobre a possibilidade de 
implantação de uma lombada e sinalização no solo em frente a Igreja Redenção, na Rua 
Vitório Crispin, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 682/2013 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de varredura (limpeza) da rua Eduardo Liekining,  em frente a 
Casa de Repouso Esperança, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 683/2013 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de varredura (limpeza) da rua e do calçamento do Bosque 
Manoel Jorge na Rua Anchieta, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 684/2013 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho oriundo de folhagens na Rua 
treze de Maio, ao lado do nº 766, no Jardim Bela Vista. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador 
VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 300/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Alvino 
Antonio Pereira. MOÇÃO N. 301/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Antonio 
Elias Francisco. MOÇÃO N. 302/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Pedro 
Ribeiro da Silva. MOÇÃO N. 303/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Wagner 
Paulino. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, MOÇÃO N. 
304/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhora Esther Nellia Peterlevitz Simis (faixa 
01). ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. 
É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Em seguida o 
presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 
03/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE QUE INSTITUI O 
PROJETO CÂMARA MELHOR IDADE. É colocado em discussão, os vereadores VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ 
PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. A sessão é suspensa por cinco minutos. 
Reaberta a sessão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. O projeto é colocado em votação, 
sendo REPROVADO por cinco votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA) e três favoráveis (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS) (faixa 03). 02 – PROJETO DE LEI N. 66/2013 DE AUTORIA 
DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE DOS BANHEIROS DESTINADOS AO 
PÚBLICO EM GERAL. 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 04). 03 – PROJETO DE LEI N. 73/2013 DE 
AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DISPONIBILIZAR O USO DA LUPA 
ELETRÔNICA PARA AUXILIAR AS PESSOAS DE BAIXA VISÃO A VISUALIZAR DOCUMENTOS, 
CONTRATOS, LIVROS, OU QUALQUER TEXTO QUE DELE SEJA NECESSÁRIO PARA SUA 
COMPREENSÃO E ANÁLISE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os 
vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ 
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SCHOODER e JOSÉ PEREIRA discursam. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita 
vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, 
sendo reprovado. Os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
CARLA FURINI DE LUCENA, JOSÉ PEREIRA e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis (AVELINO XAVIER 
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois contrários 
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 05). 04 – PROJETO DE LEI 
N. 76/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE INSTITUI, 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O "DIA DO FARMACÊUTICO", E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. 
A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 06). 05 – PROJETO DE LEI N. 89/2013 DE AUTORIA DO 
VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
QUE ATENDAM À SAÚDE E À SEGURANÇA (PASS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado 
em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 07). 06 – PARECER DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
102/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE PROÍBE A 
UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O HORÁRIO 
DE AULA. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER e CARLA FURINI DE LUCENA discursam. A sessão é suspensa por cinco 
minutos. Reaberta a sessão, os vereadores VAGNER BARILON, JOSÉ PEREIRA, ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por seis votos favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER) (faixa 08). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 106/2013 DE AUTORIA DO 
VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INSTITUI "PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES COM DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE 
DE LOCOMOÇÃO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CARLA FURINI DE LUCENA 
discursam. O vereador JOSÉ PEREIRA requer a prorrogação da sessão por mais trinta 
minutos. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado. Os vereadores JOSÉ 
PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. 
O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido 
por se tratar do primeiro pedido (faixa 09). 08 – PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
108/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, DISPÕE SOBRE A 
DISPONIBILIDADE, NA FORMA DIGITAL, DOS RESULTADOS DOS EXAMES E LAUDOS 
LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A sessão é 
suspensa por dez minutos. Reaberta a sessão, o parecer é colocado em discussão, o 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por seis votos favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA) e dois contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER) (faixa 10). 09 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 
123/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E 
DOAÇÃO DE ÁREA À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). 10 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – 
PROJETO DE LEI N. 124/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE ALTERA O PADRÃO 
DE VENCIMENTOS E CARGA HORÁRIA DO EMPREGO PÚBLICO DE FONOAUDIÓLOGA, CRIADO 
PELA LEI MUNICIPAL Nº 1462/95. O presidente solicita que a sessão seja prorrogada por 
mais dez minutos. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado. A sessão é 
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suspensa por dez minutos. Reaberta a sessão, o projeto é colocado em discussão, os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CARLA FURINI DE 
LUCENA e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por sete 
votos favoráveis e um contrário (faixa 12). Tendo em vista o decurso do tempo destinado 
à Ordem do Dia, restou prejudicado o uso pelos vereadores inscritos da Tribuna Livre 
para Explicação Pessoal. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE 
REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 583/2013 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 JOSÉ PEREIRA solicita vista da 
proposição. Por se tratar do terceiro pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo 
aprovado (faixa 13). REQUERIMENTO N. 603/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação das medidas de 
controle que especifica no Hospital Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde (ponto 
eletrônico, quadros informativos e divulgação pela internet). É colocado em discussão, o 
vereador solicita a leitura da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É 
colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários (AVELINO XAVIER 
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois favoráveis 
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 14). REQUERIMENTO N. 
689/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a contratação de empresa especializada para execução de 
projeto de conscientização ao combate a dengue a ser desenvolvido nas unidades 
escolares municipais (Pregão Presencial n. 46/2013). É colocado em discussão, os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ PEREIRA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 710/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as antenas transmissoras de telefonia celular. É 
colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos 
contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e três favoráveis 
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA FURINI DE LUCENA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 
16). REQUERIMENTO N. 745/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o concurso público para preenchimento 
dos empregos de médicos criados pela Lei n. 2.704, de 27 de maio de 2013. É colocado 
em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição. Por se tratar do 
segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 17). 
REQUERIMENTO N. 789/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a Vila Melhor Idade (construção de novas 
unidades e acompanhamento pelos assistentes sociais da Prefeitura). É colocado em 
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
JOSÉ PEREIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e 
VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 18). REQUERIMENTO N. 790/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre os equipamentos relacionados ao 
Atendimento Educacional Especializado - AEE, disponibilizados pelo MEC à Secretaria 
Municipal de Educação. É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista 
da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 19). 
REQUERIMENTO N. 791/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que serão adotadas com relação ao 
entulho depositado na Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. É colocado em 
discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VAGNER BARILON discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 
792/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 
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Prefeito Municipal sobre os kits escolares entregues aos alunos da Rede Municipal de 
Educação. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 21). 
REQUERIMENTO N. 793/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
uma Casa Lotérica no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 794/2013 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a 
possibilidade de realização do FEST ROCK. É colocado em discussão, os vereadores 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 795/2013 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre estudos voltados a implantação do projeto Incubadora de Cooperativas. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 796/2013 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
possibilidade de encaminhar projeto de lei criando a logística reversa de garrafa PET. É 
colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e JOSÉ PEREIRA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). 
REQUERIMENTO N. 797/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre o cumprimento da Portaria 05/1999 da 
Secretaria de Assistência e Saúde. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 798/2013 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre programa de orientação às gestantes soro positivas durante o pré-natal. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 799/2013 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal e do Deputado 
Estadual, Cauê Macris, sobre estudos voltados a aquisição do botão do pânico para as 
mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município. É colocado em discussão, 
os vereadores JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 800/2013 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
com relação à colocação de grades de proteção e complemento da calçada da ponte que 
liga o Jardim Picerno, e o Jardim São Jorge na Rua Goiânia, conforme especifica. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 801/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal a respeito da 
acessibilidade nos colégios eleitorais. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 802/2013 
de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações sobre a 
reforma do campo de futebol e a limpeza do passeio público na Rua João Bolzan, no 
Jardim Planalto. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 803/2013 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a implantação de campainha na sala de atendimento do pronto socorro do Hospital 
e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia, pelas razões que especifica. É colocado em 
discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursa. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N. 804/2013 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a isenção de IPTU às pessoas com câncer. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 
805/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe 
do Executivo sobre a possibilidade de remoção da boca de lobo situada na Rua Curitiba, 
em frente ao número 114, no Jardim São Jorge (retirada e recolocação em outro ponto da 
via), pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 806/2013 de 
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autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações ao Prefeito 
Municipal, sobre estudos voltados a implantação de um trevo de acesso na Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz ligando Nova Odessa ao bairro Parque Novo Mundo - Americana. 
É colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, 
AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). REQUERIMENTO N. 807/2013 de 
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Chefe do 
Poder Executivo sobre existência de estudos voltados ao recadastramento de animais de 
grande porte em nosso município pelas razões que especifica. É colocado em discussão, 
os vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 36). REQUERIMENTO N. 808/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a área destinada a 
realização de aulas e exames para a obtenção da carteira nacional de habilitação. É 
colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO e JOSÉ PEREIRA discursam. A sessão é suspensa por cinco minutos. 
Reaberta a sessão, o presidente procede a leitura do artigo 221 do Regimento Interno. Os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em 
votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários e dois favoráveis. O vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a nominação dos vereadores que reprovaram o 
requerimento, sendo o pedido indeferido por não estar devidamente formulado. A sessão 
é suspensa por cinco minutos (faixa 37). Reaberta a sessão, o diretor anuncia o 
REQUERIMENTO N. 809/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a estimativa de valores que seriam gastos com o 
Desfile de 07 de Setembro, caso o mesmo se efetivasse. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA e 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por 
quatro votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ 
PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA), três favoráveis e uma ausência (faixa 38). 
REQUERIMENTO N. 810/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a destinação que será conferida aos aparelhos 
de ar condicionado a serem adquiridos através do pregão presencial 109/2013. O 
presidente informa que após a discussão da proposição, o munícipe Matheus Grolla 
Martins utilizará a Tribuna Livre e a sessão será encerrada. O requerimento é colocado em 
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA discursam. É 
colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários (AVELINO XAVIER 
ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois favoráveis (faixa 39). O presidente 
declara encerrada a fase destinada à discussão e votação dos requerimentos e moções e 
o munícipe Matheus Grolla Martins utiliza a Tribuna Livre, em atendimento ao 
requerimento encartado no processo n. 274/2013 (faixa 40). Após, o presidente informa 
que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 23 de setembro de 2013. Nada mais 
havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 41). Para constar, lavrou-se a 
presente ata. 
 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 09/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 
PEREIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À ADVOGADA CATIA 
REGINA DALLA VALLE ORASMO. 

Projeto de Decreto Legislativo retirado da sessão ordinária do dia 09 de setembro de 2013, 
pelo segundo pedido de vistas feito pelo vereador JOSÉ PEREIRA restituído sem manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à advogada Catia 
Regina Dalla Valle Orasmo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Município. 

Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para 
este fim, em local a ser designado.  

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Nova Odessa, 17 de junho de 2013. 

JOSÉ PEREIRA 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA 

CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
PARECER: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador José Pereira 

e outros, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à advogada Catia Regina Dalla 
Valle Orasmo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação ao 
projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os requisitos constantes 
da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber: 

a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das ciências, 
artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e comercial, dentre 
outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso 
VI), e 

b) completa biografia da homenageada (art. 2º, inciso I). 
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, que 

dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta natureza, verbis: 
“Art. 193. (....) 
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo: 
... 
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao 
Município; 

... 
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por, no 

mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”. 
Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece que 

a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão honorário a 
pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao Município, mediante 
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decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros. 
2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada 

tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino 
favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 27 de Junho de 2013. 
CARLA F. DE LUCENA  JOSÉ PEREIRA   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador José Pereira 
e demais pares, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à advogada Cátia Regina 
Dalla Valle Orasmo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.  

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

A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para este 
fim, em local a ser designado. 

As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo. 

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

Nova Odessa, 22 de Julho de 2013. 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES   CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador José Pereira, 

subscrito pelos demais pares, que concede o título de ”Cidadã Novaodessense” à 
advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo. 

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

O objetivo do presente é homenagear a advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo 
com o título de “Cidadã Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de 
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços ao 
Município. 

A advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo é natural de São Bernardo do Campo, 
SP.,  nasceu em 20 de Julho de 1973.  

Formou-se em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) em 
dezembro de 1994. É especialista em Processo Civil e Pós Graduada em Direito do 
Trabalho. 

É fundadora e primeira Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Nova Odessa, não mediu esforços para criá-la em julho de 2009. 

Sempre preocupada com os advogados de Nova Odessa, já os defendia na 48ª 
Subseção da Ordem dos Advogados de Americana, como presidente da Comissão de 
Nova Odessa. 

Reside em Nova Odessa há 27 anos, quando estudante estagiou na primeira 
promotoria de Nova Odessa, advogada com escritório de advocacia na cidade desde 
1995, ano que iniciou sua carreira jurídica, época que também iniciou atendimento pela 
assistência judiciária local. 

Atua como conciliadora desde a criação do Juizado Especial Cível de Nova Odessa. 
Casada com Clayton Orasmo, com quem tem dois filhos. 
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a oportunidade 

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

proposição.  
Nova Odessa, 19 de agosto de 2013. 

AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA   ANTONIO A. TEIXEIRA 
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02 – PROJETO DE LEI N. 98/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE 
DÁ A DENOMINAÇÃO DE "GUERINO PADELLA" À RUA QUINZE (15) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO JARDIM SANTA RITA I. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 
Art. 1º. Fica denominada “Guerino Padella” a Rua Quinze (15) do loteamento Jardim 

Santa Rita I. 
Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, 

nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 05 de agosto de 2013. 

AVELINO XAVIER ALVES 
CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 

VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
CLÁUDIO J. SCHOODER                        ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

PARECERES: 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves e 

outros que dá denominação de “Guerino Padella” à Rua Quinze (15) do Loteamento 
denominado Santa Rita I. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação ao 
projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com documentos previstos na 
Lei n.2.380/2010, a saber: 

a)    completa biografia do homenageado (fl.04); 
b) documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou que tenha 

mais de sessenta (60) anos de idade (fl.07/08); 
c) certidão fornecida pela Prefeitura Municipal que noticie que o logradouro não 

possui outra denominação (fl.09). 
Ressalte-se que a matéria tratada no projeto em comento se coaduna com o art. 15 

da Lei Orgânica do Município, verbis: 
“Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Município e, especialmente: 
XIV – autorizar a denominação e alteração desta, relativamente aos próprios, vias e 

logradouros públicos”. 
2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada 

tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino 
favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 26 de agosto de 2013. 
CARLA F. DE LUCENA  JOSÉ PEREIRA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves e 

subscrito pelos demais pares, que dá denominação de “Guerino Padella” à Rua Quinze 
(15) do loteamento denominado Jardim Santa Rita I.  

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

A via pública que se pretende denominar, conforme Setor de Cadastro Imobiliário 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possui denominação, constando apenas 
como Rua Quinze (15) do loteamento denominado Santa Rita I. 



 

18 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementadas, se necessário. 

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

Nova Odessa, 06 de setembro de 2013. 
VLADIMIR A. DA FONSECA   AVELINO X. ALVES   CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Avelino Xavier Alves, subscrito por 

todos os demais pares que dá denominação de “Guerino Padella”, à Rua Quinze (15) do 
loteamento denominado Jd. Santa Rita I. 

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

O escopo deste Projeto de Lei é homenagear Guerino Padella e perpetuar a sua 
memória, em face dos relevantes serviços que prestou ao Município.  

O homenageado nasceu em 24 de novembro de 1938, na cidade de Elisiário, SP, 
mudou-se para Nova Odessa, em 1967, quando a cidade ainda possuía poucas casas e 
poucos habitantes, nesse período, trabalhou no corte de cana e na colheita de algodão. 

Era casado com a senhora Lourdes Padella e deixou sete filhos e dezenove netos. 
Foi o primeiro guarda noturno da cidade, vigiando casas e lojas. Posteriormente, 

ingressou na Prefeitura Municipal de Nova Odessa no emprego de vigia noturno. Zelou 
pela praça central da cidade até o final de sua vida, interrompida precocemente aos 49 
anos de idade em virtude de um enfarte. 

Era muito querido em Nova Odessa e, em razão da sua profissão, recebeu da 
população, o carinhoso apelido de “Guarda Belo”, em referência ao desenho animado 
Manda-Chuva, muito assistido na época, que colocava ordem e trazia paz. 

Faleceu aos 17 de julho de 1988, deixando saudades e boas lembranças a seus 
amigos e familiares. 

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

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 
AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
 

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 
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23 DE SETEMBRO DE 2013 
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REQUERIMENTO N. 788/2013  
 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a permissão de uso de área concedida à empresa 
Hanier Especialidades Químicas Ltda.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
No último dia 31 de agosto, foi publicado no Jornal de Nova Odessa, o Decreto n. 

2.934, de 5 de agosto de 2013, que dispõe sobre permissão de uso de bem público a 
título precário à empresa Hanier Especialidades Químicas Ltda. 

O fato foi informado, ainda, através do portal Varal de Notícias, do Facebook, que 
solicitou informações aos vereadores sobre o assunto.     

Em face do exposto, com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o acordo 
firmado com a referida empresa, enviando-nos, outrossim, cópia do processo 
administrativo PMNO 3355/2013. 

Nova Odessa, 5 de setembro de 2013. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

REQUERIMENTO N. 811/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre a ausência de medicamentos na Farmácia 

Municipal.  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista a informação acerca da ausência de vários medicamentos na 

Farmácia Municipal, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

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

informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos medicamentos que estão em 

falta e quais as medidas adotadas pela Prefeitura para suprir essa ausência. 

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 812/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a contratação de médico pneumologista e 

terapeuta ocupacional. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando informações sobre a contratação de médico pneumologista e 

terapeuta ocupacional, posto que para os referidos empregos existem quatro vagas 

disponíveis, sendo duas para cada função.  

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 813/2013  

 

Assunto: Solicita informações complementares do 

Prefeito Municipal sobre o exame psicológico realizado 

nos guardas municipais.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em julho do corrente ano, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

469/2013, através do qual solicitou informações do Diretor da Guarda Municipal sobre a 

realização de exame psicológico anual nos membros daquela corporação. A proposição 

foi motivada, devido a informação de que diversos servidores teriam sido reprovados no 

exame em questão. 

Em atendimento à proposição, o Chefe do Executivo informou que os guardas 

municipais foram submetidos a exame psicológico recentemente, conforme exige o 

Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamentou o Estatuto do 

Desarmamento. Todavia, não houve a confirmação de que diversos servidores teriam 

sido reprovados no exame. 

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 os resultados do exame em questão, especialmente no 

tocante ao número de servidores que foram reprovados e as medidas que serão adotadas 

com relação aos referidos servidores.  

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 814/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o preenchimento dos empregos de vice-diretor 

criados pela Lei n. 2.704, de 27 de maio de 2013. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Na sessão ordinária realizada no último dia 20 de maio, este Legislativo aprovou o 

projeto n. 54/2013, que deu origem a Lei n. 2.704, de 27 de maio de 2013, que dispõe 

sobre a criação de 93 empregos públicos no âmbito da Administração Pública Municipal e 

extinção de outros 131 empregos públicos e, determina outras providências. Nessa 

ocasião, foram criados seis (06) empregos de vice-diretor, nos seguintes termos: 

Art. 11. Ficam criados 06 (seis) empregos públicos permanentes de Vice Diretor, 

com padrão salarial P-64, com carga horária de 40 horas semanais a serem preenchidos 

mediante Concurso Público e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 1º Os empregos de Vice Diretor serão exercidos por pessoas que tenham 

Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Administração Escolar, ou Pós 

Graduação nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.394/96, além de dois anos de exercício no 

magistério. 

§ 2º Compete aos Vice Diretores atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no 

desempenho de todas as suas atribuições; substituir o Diretor da Escola em suas 

ausências e impedimentos; responder pela Direção no horário que lhe for confiado; 

executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo superior 

imediato. 

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 contratação de profissionais para o preenchimento dos 

empregos acima mencionados, bem como as unidades de ensino que os receberão.   

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 815/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do 

Executivo sobre a nomeação de profissional para 

o cargo de Diretor de Atendimento Especializado, 

vinculado à Secretaria de Educação. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A Lei Complementar n. 29, de 24 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a alteração 

da Estrutura Administrativa do Poder Executivo no âmbito do Município de Nova Odessa e 

dá outras providências, criou, dentro da Estrutura Administrativa do Poder Executivo, a 

Secretaria de Educação, composta da seguinte forma: 

Art. 14. Fica criada e incluída na Estrutura Administrativa do Poder Executivo do 

Município de Nova Odessa a Secretaria de Educação, órgão responsável pela supervisão e 

execução das políticas e programas definidos pelo Município para a área educacional. 

§ 1° A Secretaria de Educação será dirigida por um secretário de livre escolha do 

Prefeito 

§ 2° A Secretaria de Educação compreende as seguintes diretorias: 

I- Diretoria de Educação Infantil - a ser exercida por Profissional de nível superior; 

II- Diretoria de Ensino Fundamental- a ser exercida por profissional de nível 

superior; 

III- Diretoria de Estudos e Normas Pedagógicas – a ser exercida por profissional de 

nível superior. 

IV- Diretoria de Atendimento Especializado - a ser exercida por profissional de 

nível superior. 

V - Diretoria de Programas e Projetos Educacionais. 

Das cinco diretorias instituídas houve a nomeação de diretor para quatro delas, 

exceto para a Diretoria de Atendimento Especializado.  

Em face do exposto, tendo em vista a relevância da diretoria vacante, REQUEIRO, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

nomeação de profissional para o cargo de Diretor de Atendimento Especializado.  

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 



 

24 
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. 816/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre estudos voltados à estabelecer parceria com as 

agências de emprego para criar um banco de currículos 

da Melhor Idade. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Os idosos estão voltando ao mercado de trabalho com tudo. Pesquisa feita pela 

consultoria de recursos humanos Hays, aponta que 20% das companhias contratam 

profissionais aposentados. Desse total, 75% para cargos técnicos, 33% para a diretoria e 

28% para a gerência. O motivo: falta de mão de obra qualificada, redução de custos e, 

principalmente, amplo conhecimento técnico.  

"É comum as empresas, por questões estratégicas, optarem por trocar dois 

profissionais juniores por um sênior, que trará mais expertise para o negócio. 

Principalmente quando a companhia passa por um período de contenção de gastos e que 

precisa dar uma guinada no mercado", comenta o gerente de expertise da Hays, André 

Magro. Segundo o especialista, principalmente as áreas técnicas como de engenharia e 

de finanças e comercial estão bastante interessadas nesse público. Magro estima que o 

mercado ficará ainda mais aquecido para os profissionais com mais de 60 anos nos 

próximos oito anos por causa do aumento da demanda. ( O Estadão economia e negócios 

12/09/13). 

Outro fator que merece análise é que muitas pessoas da melhor idade estão se 

tornando arrimo de família, tendo despesas com filhos e netos. Como boa parte vive 

praticamente da aposentadoria não conseguem arcar com suas despesas e tem que 

retornar ao trabalho para aumentar a renda. Com base nisso acho fundamental valorizar 

a mão de obra existente em nossa cidade e oferecer a eles capacitação técnica e, junto 

com as agências de emprego criar um banco de currículos, orientá-los sobre postura na 

entrevista, elaboração de currículos e aulas de informática. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 

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

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

existência de projeto  para o assunto tratado acima.  

Nova Odessa, 12 de Setembro de 2013. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
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REQUERIMENTO N. 817/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de envio de projeto de lei para 

este Legislativo instituindo o Selo Social para empresa 

que contratam Pessoas com deficiência. 

   

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A lei Nº. 8.213, de 24 de Julho DE 1991, Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências, no artigo 93 ela determina a cota para 

contratação de pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 empregados, na 

seguinte proporção: 

Até 200  funcionários -2% 

De  201 a 500  funcionários-3% 

De501 a 1000  funcionários -4% 

De 1001 em diante funcionários -5%. 

Hoje temos vários deficientes que não conseguiram se inserir no mercado de 

trabalho, em algumas situações porque ainda não tem qualificação profissional e em 

outros casos porque o mercado ainda não está aberto a estas contratações mesmo 

sabendo da existência da lei que  trata das cotas. 

Grande parte das empresas tem como foco no negócio a responsabilidade social 

como ferramenta de gestão e desta forma podemos incentivar que mais empresas 

possam contratar  as pessoas com deficiência. O Selo empresa social pode ser um 

propulsor para alcançarem estas contratações juntamente com campanhas de 

conscientização e oportunidade de oferecer custos de qualificação profissional aos 

deficientes em parcerias com Sebrae, Senai, Senac. 

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 estudos voltados a implantação do “Selo 

amigo Selo Social” em nosso município.  

 

Nova Odessa, 12 de Setembro de 2013. 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 818/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de implantação de um bebedouro na Rua 
Alexandre Bassora, pelas razões que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em março do corrente ano, o vereador subscritor requereu ao Prefeito Municipal a 
adoção de medidas voltadas ao aprimoramento da iluminação pública e a demarcação do 
solo na Rua Alexandre Bassora, em atendimento à solicitação dos munícipes que utilizam 
a referida via para a prática de caminhadas e corridas (requerimento n. 180/2013). 

Nesse sentido, a Prefeitura promoveu a substituição da iluminação pública, a poda 
de algumas árvores e recentemente implantou a sinalização solicitada. 

Diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a possibilidade de implantação de um bebedouro no início da referida 
via, para finalizar todas as benfeitorias que foram solicitadas pela população para a área 
em questão. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
AVELINO XAVIER ALVES 

 

*********************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 819/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre as medidas que serão adotadas para conter a 
erosão na Rua Azil Martins, próximo a linha do trem. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Tendo em vista que a erosão existente na Rua Azil Martins tem se ampliado a cada 

dia, compelindo os pedestres a transitaram pelo leito carroçável da via, expondo-os a 
diversos riscos, inclusive de atropelamento, 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 sanar o 
problema em questão. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 820/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a existência de estudos voltados ao 
recapeamento ou recuperação da malha asfáltica do 
bairro Jardim da Palmeiras, conforme específica. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O Vereador subscritor verificou que diversas ruas do referido bairro estão em 

condições ruins e inclusive vêm sendo objeto de diversas indicações para ações de 
melhorias. 

Uma boa medida seria que técnicos avaliassem cada trecho e definisse a 
necessidade, se é preciso recapear ou apenas recuperar o trecho específico. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste o 
assunto, REQUEIRO,  aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando 
informações sobre a existência de estudos voltados ao recapeamento ou recuperação 
das ruas do referido bairro. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 821/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a existência de estudos de criação de Brigada de 

Incêndio em nosso município, conforme especifica.   

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em conversa com munícipes e com o Diretor da Defesa Civil de nosso 

município (Sr. Paulo Henrique Bichof), o vereador subscritor detectou a necessidade de 

haver um combate mais rápido em princípio de incêndios em nossa cidade e ainda não 

contamos com uma base de corpo de bombeiros, precisando contar com o atendimento 

através da base da cidade de Americana. 

Uma solução viável para nossa cidade, tendo em vista as dificuldades que 

sabemos da instalação de uma base do corpo de bombeiros, seria a criação de uma 

unidade de BRIGADA DE INCÊNDIO. 

Brigadas de Incêndio são grupos de pessoas previamente treinadas, 

organizadas e capacitadas dentro de uma organização, empresa ou estabelecimento para 

realizar atendimento em situações de emergência. Em geral estão treinadas para atuar 

na prevenção e combate de incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de 

ambientes. 

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 estudos voltados a implantação de Brigada 

de Emergência em nosso município. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emerg%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiros_socorros
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REQUERIMENTO N. 822/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre os gastos com aluguel relativo ao imóvel que 

abriga a U.B.S. São Francisco e se existe estudos para 

construção de prédio próprio. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

No uso das atribuições conferidas pelo art. 31 da Carta Maior, REQUEIRO aos 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, através do setor competente, 

postulando informações sobre os gastos de aluguel relativo ao imóvel que abriga a U.B.S. 

(Unidade Básica de Saúde) do jardim São Francisco, especialmente no tocante aos 

seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantos são gastos mensalmente? 

b) Enviar planta do imóvel. 

c) Enviar cópia do contrato de locação.  

d) Existe estudos para construção de prédio próprio? Na afirmativa, qual a 

previsão de início da obra? 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 823/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a implantação de calçada na Avenida Ampélio 

Gazzetta, a partir da Empresa CEG até o Supermercado 

São Vicente (sentido Americana – Nova Odessa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de 

calçada na Avenida Ampélio Gazzetta, a partir da Empresa CEG até o Supermercado São 

Vicente. 

A medida se faz necessária, pois vários munícipes utilizam o local para a prática 

de caminhada, além de pedestres utilizarem a via como trajeto de ida e volta para o 

trabalho, sendo que o movimento em horário de pico na referida avenida, é muito grande 

colocando as pessoas em risco de acidentes. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 824/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a implantação de ACADEMIA DA MELHOR 

IDADE no bairro Jardim dos Lírios. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O referido bairro é formado por uma grande população na faixa etária chamada 

de ‘’melhor idade’’, com isso demanda uma atenção especial voltada para estas pessoas. 

Sabemos os benefícios que uma academia deste tipo traz a pessoas nesta faixa 

etária, pois são aparelhos próprios para exercitar-se sem necessidade de auxilio de 

terceiros, preservando a integridade física dos usuários. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudos voltados a instalação de uma 

ACADEMIA DA MELHOR IDADE no bairro supramencionado. 

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 825/2013 

 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder 

Executivo sobre a reforma administrativa realizada no 

ano corrente. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com a entrada em vigor das Leis Complementares n. 29 e 30/2013, que 

alteraram a estrutura administrativa do Poder Executivo, a Prefeitura Municipal passou a 

ter 122 cargos em comissão em seus quadros, da forma abaixo especificada:  

- Secretário: 08 cargos, padrão de vencimentos P75; 

- Chefe de Gabinete: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A;  

- Diretor Comandante da Guarda Municipal: 01 cargo, padrão de vencimentos 

P70-A; 

- Diretor de Assuntos Jurídicos: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A; 

- Diretor de Convênios: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A; 

- Diretor vinculado à Secretaria de Saúde: 06 cargos, padrão de vencimentos 

P70-A; 

- Diretor: 26 cargos, padrão de vencimentos P69-A; 

- Assessor Institucional: 18 cargos, padrão de vencimentos P68-A; 

- Assessor de Gabinete: 18 cargos, padrão de vencimentos P65-A; 

- Assessor Governamental: 19 cargos, padrão de vencimentos P61-A; 

- Assessor de Políticas Públicas: 23 cargos, padrão de vencimentos P42-A. 

Consoante o exposto na mensagem de ambas as proposições, a alteração da 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal objetivava conferir modernidade à 

Administração. 

Contudo, na prática houve apenas a criação de cargos de provimento em 

comissão e de funções gratificadas na Administração Municipal. 

Entendo que uma verdadeira reforma administrativa não deve ser apenas uma 

maquiagem visando alterar algo para que tudo continue como antes. Ao reverso, deve 

atingir a essência e modificar as práticas administrativas adotadas, criando condições 

favoráveis para a busca de um profissionalismo necessário e uma prestação de serviços 

públicos eficientes. 

Ante ao exposto, tendo em vista 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 Poder Executivo, postulando as seguintes 

informações: 

a) A Administração Municipal está oferecendo programas de capacitação aos 

servidores públicos concursados? 

b) Os ocupantes de cargos de provimento em comissão têm demonstrado 

capacidade de administrar a organização? 

c) Existe um programa de avaliação de desempenho aos servidores 

concursados? Na negativa, esse programa será implantado? 

d) Há estudos voltados à concessão de benefícios aos servidores concursados? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 826/2013 
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo 
sobre a ausência de condições de acessibilidade nas 
piscinas públicas e particulares com acesso ao público 
(falta de elevadores). 

 
Senhor Prefeito, 
Senhores Vereadores: 

 
Atualmente intensificam-se os esforços para a implantação das facilidades 

necessárias à movimentação, acesso e utilização dos ambientes por deficientes físicos 
ou pessoas com dificuldade de locomoção.  

Nesse contexto, tomamos conhecimento que as piscinas púbicas e particulares 
disponíveis ao público não têm elevadores, para que os cadeirantes tenham acesso à 
prática de esportes aquáticos em clubes, associações, ginásios, academias, etc.  

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 Chefe do Executivo, postulando informações sobre as 
medidas que poderão ser adotadas para assegurar o acesso dos deficientes físicos às 
piscinas públicas e particulares com acesso ao público existentes no município. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

REQUERIMENTO N. 827/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre estudos voltados a implantação do “cartão 
receita” no município de Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
 

O cartão receita é destinado à renovação automática das receitas de doenças 
crônicas previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, pronto-socorros, pronto-
atendimentos e unidades de saúde.  

Muitos pacientes, mesmo como seu diagnóstico definido, são obrigados a passar 
mensalmente pelo médico, apenas para pegar uma receita, pois precisam ser medicados 
ininterruptamente. Isso acontece, principalmente, com medicações referentes à 
hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, cardiopatia, vasculares, epilepsia, HIV (Aids), 
entre outras.  

O que ocorre é que na grande maioria dos casos, as pessoas que necessitam destes 
medicamentos já têm uma idade avançada e mensalmente passam por uma maratona, 
que começa para marcar a consulta e muitas vezes as pessoas são obrigadas a esperar 
por um bom tempo apenas para pegar a receita. 

O “cartão receita” deverá conter os dados pessoais do paciente, a medicação, o 
nome do médico responsável e a validade do cartão (geralmente de 01 ano). Será 
renovado a partir da autorização do médico do Hospital, Pronto-Socorro, Pronto-
Atendimento e Unidade de Saúde. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se 
digne prestar informações sobre a existência do referido projeto no município de Nova 
Odessa. 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 
   

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 



 

32 
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. 828/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,  

sobre aquisição de papéis  com Selo FSC. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A licitação sustentável, instrumento a ser utilizado pela Administração 

Pública, como indutora nas compras e prestações de serviço na busca de um meio 

ambiente ecologicamente sustentável para as presentes e futuras gerações. A licitação é 

o procedimento adotado pela Administração Pública para selecionar, dentre várias, a 

melhor proposta, visando futura celebração de contrato. A Administração Pública, 

responsável por grande parte da contratação de produtos e serviços, deve adotar 

posturas em licitações, de modo a concretizar a todos entre a responsabilidade social 

com o meio ambiente. 

 A minha sugestão é que todos os papéis adquiridos pela administração 

pública do nosso município tenham a garantia que a madeira, matéria-prima utilizada 

para a fabricação dos papéis, não seja oriunda de árvores nativas, ilegalmente cortadas 

por empresas que não respeitam o meio ambiente. Deste modo, o papel a ser adquirido 

pelos órgãos públicos deve conter o selo FSC.  

O selo FSC é uma garantia de origem que serve para orientar o comprador 

atacadista ou varejista a escolher um produto diferenciado e com valor agregado, e ao 

mesmo tempo permite ao consumidor consciente a opção de obter um produto que não 

degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades florestais.  

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de adoção da medida proposta, em defesa 

do meio ambiente e das florestas nativas de nosso país. 

 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 

   

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 829/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a existência de programa municipal de prevenção 
ao suicídio. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O suicídio é uma das primeiras causas de morte em homens jovens nos países 
desenvolvidos e emergentes. Mata 26 brasileiros por dia. E ninguém quer falar no 
assunto. No Brasil, a taxa de suicídio entre adolescentes e jovens aumentou pelo menos 
30% nos últimos 25 anos. O crescimento é maior do que o da média da população, 
segundo o psiquiatra José Manoel Bertolote, autor de "O Suicídio e sua Prevenção" (ed. 
Unesp, 142 págs.) (folha de São Paulo) 

 
As Nações Unidas comemora no dia 10/09, o Dia Mundial de Prevenção ao 

Suicídio. Todos os anos, um milhão de pessoas se matam no mundo. O número 
corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Segundo dados da OMS número de casos 
de suicídio ultrapassa o de mortes por homicídio e guerras combinados. A agência da 
ONU lembra que uma grande parte das pessoas que se matam sofre de problemas 
mentais. E muitas pessoas que morrem por suicídio jamais contatam os serviços de 
saúde à procura de ajuda.  

O tema deste ano é "Estigma: uma grande barreira para a prevenção ao 
suicídio." De acordo com a OMS, este é um grande problema de saúde em países de 
rendas baixa e alta, principalmente entre os jovens. 

Pesquisas realizadas no mundo inteiro na área de psiquiatria revelam que cerca 
de 40% dos suicidas procuram os serviços de saúde dias ou semanas antes de tirar a 
própria vida. Segundo os estudos, eles chegam a estes locais sem especificar de que 
doenças estão sofrendo. Esse pode ser um último pedido de socorro. Um profissional de 
saúde preparado para enfrentar a situação tem condições de identificar o problema, ouvir 
a pessoa, encaminhá-la para uma terapia adequada e tentar evitar que o suicídio ocorra. 
(portal da saúde.gov.br) 

Desta forma podemos entender que o suicídio é um problema de saúde pública e 
que precisa de pessoas preparadas para ajudar o paciente que pede socorro pela dor que 
sente, ele não quer morrer, mas às vezes não suporta a sua própria dor. Portanto, é 
fundamental entender a doença mental e criar uma rede intersetorial para juntos 
encontrar a melhor forma de abordar o tema que é tão traumático para toda sociedade. 

“Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a 
vida.” (Augusto Cury). 

O Município de Candelária, no Rio Grande do Sul, tem um projeto municipal que é 
referência no assunto, devido Candelária estar entre os cinco municípios com maior 
índice de suicídio do país. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne manifestar sobre a existência de projeto no molde acima 
mencionado no município de Nova Odessa.  

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 830/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre estudos voltados a implantação de um Banco de 
Leite Humano no Hospital e Maternidade Dr. Acílio 
Carreon Garcia. 
 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 
 

Disponibilizar leite humano para recém-nascidos prematuros ou de baixo peso é 
uma prática inovadora e essencial na garantia da sobrevida das crianças. 

Os Bancos de Leite e os Postos de Coleta de Leite Humano têm como missão 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; coleta e estocagem do leite 
humano cru. Além destas atividades, os Bancos de Leite Humano também realizam 
seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite 
humano pasteurizado, visando a redução da mortalidade infantil e a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

Toda mulher que estiver amamentando e que tem excesso de leite, podem doá-los.  
Para ser doadora no banco de leite a doadora preenche uma ficha e providencia os 
exames colhidos no pré-natal (HIV, Hepatite B e C) e é orientada sobre a maneira correta 
de colher o leite. 

O leite, quando chega ao BLH, passa por rigoroso controle de qualidade. É 
identificado, selecionado/classificado, pasteurizado, reenvasado, congelado e liberado 
para o consumo, mediante prescrição médica ou de nutricionista. O leite tem endereço 
certo: cerca de 95% dos que se beneficiam dele são recém-nascidos com baixo peso ou 
prematuros, internados em UTIs neonatais em todo país. 

Em face ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre estudos voltados a 
implantação de um Banco de Leite no Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 
CARLA FURINI DE LUCENA 

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

REQUERIMENTO N. 831/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a possibilidade de abertura de rua de acesso do 
Jardim Maria Helena a Av.: Ampélio Gazzetta. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que solicitaram informações 
sobre a possibilidade de abertura de rua de acesso do Jardim Maria Helena a Av.: Ampélio 
Gazzetta. 

Sabe-se que para acessar o bairro, os moradores dispõe de dois trajetos, seguindo 
pela rua Fioravante Martins (Jardim São Manoel) ou pela rua Heitor Cibim (Jardim Santa 
Rosa), sendo que, tendo acesso direto pela Av.: Ampélio Gazzetta o acesso seria mais 
rápido.   

Em face do exposto, REQUEIRO, aos pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre o assunto, principalmente no tocante aos seguintes aspectos que 
envolvem a questão. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 
 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 832/2013 
 

Assunto: Solicita informação da Administração Municipal 
sobre a obra de recapeamento da Rua Florianópolis, no 
Jardim São Jorge. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando as solicitações dos munícipes sobre a necessidade do 
recapeamento da Rua Florianópolis, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e 
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre o assunto, principalmente ao recapeamento da referida 
rua. 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

REQUERIMENTO N. 833/2013 
 

Assunto: Solicita informação da Administração Municipal 
sobre a obra de recapeamento da Rua Cuiabá, no 
Jardim São Jorge. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Considerando as solicitações dos munícipes acerca do recapeamento da Rua 

Cuiabá, no Jardim São Jorge. Considerando, ainda, que essa obra é primordial aos 
cidadãos, aos motoristas e aos pedestres que fazem uso diário do local, REQUEIRO aos 
nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o 
recapeamento da rua citada acima. 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

REQUERIMENTO N. 834/2013 
 

Assunto: Solicita informação da Administração Municipal 
sobre a obra de recapeamento da Rua Curitiba, no 
Bairro Jardim São Jorge. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando as solicitações dos munícipes sobre o recapeamento da Rua 
Curitiba, no Jardim São Jorge, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre o assunto, principalmente sobre a data prevista para a 
realização da obra em questão.  

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 835/2013 

 

Assunto: Solicita informação da Administração Municipal 

sobre a obra de recapeamento da Rua Goiânia, no 

Jardim São Jorge. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Considerando as solicitações dos munícipes sobre a necessidade de 

recapeamento da Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, REQUEIRO aos nobres pares, na 

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

Chefe do Executivo, postulando informações sobre o assunto, principalmente ao 

recapeamento da rua citada acima. 

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 836/2013 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a existência de estudos voltados a implantação 

de ações de sustentabilidade no projeto para 

construção dos 600 apartamentos, conforme especifica. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Existe nos dias atuais, uma grande preocupação com a escassez dos recursos 

naturais, formas de economia destes recursos estão a cada dia mais acessíveis à 

população. Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi indagado sobre a 

existência de ações voltadas a sustentabilidade no projeto de construção dos 600 

apartamentos populares em nosso município. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudos voltados a implantação de projetos 

voltados a sustentabilidade, visando economia de recursos naturais e até mesmo 

barateando o custo de vida dos moradores.    

Nova Odessa, 17 de setembro de 2013. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 837/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a existência de projeto voltado ao recapeamento 

da Avenida Antônio Rodrigues Azenha (com início na 

Ponte do Rio Quilombo) até a Avenida Carlos Botelho. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 
A Prefeitura de Nova Odessa, através das Diretorias de Obras, Serviços Urbanos, 

Projetos e Segurança de Trânsito, em parceria com a Coden (Companhia de 
Desenvolvimento) está realizando o recapeamento de ruas do centro. Mais de R$ 330 mil 
foram investidos na recuperação de 15 mil metros quadrados de vias da região central e 
1.500 toneladas de malha asfáltica serão utilizados na recuperação das ruas. 

O recapeamento já foi realizado nas ruas Anchieta (trecho entre a Avenida João 
Pessoa e Rua Independência, Duque de Caxias (trecho entre as ruas Washington Luiz e 
Treze de Maio) e Rio Branco (trecho entre a Avenida e Rua Independência). 

Além da intensificação dos trabalhos de recuperação da malha asfáltica na cidade, 
a Administração Municipal - em parceria com o Governo do Estado -, está recuperando 
importantes vias de acesso ao município. O recapeamento da rodovia Astrônomo Jean 
Nicolini já foi concluído e no dia 19 de agosto foi publicado edital de abertura de 
concorrência pública para contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de duplicação e urbanização da Rodovia Rodolfo Kivitz. As duas obras somam 
aproximadamente R$ 6,5 milhões em investimentos. 

A recuperação das vias públicas do nosso município é, sem dúvida, uma medida 
que se reveste de inegável interesse público, que deve ser estendida a todos os 
logradouros que necessitarem desta benfeitoria. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a existência de projeto voltado ao recapeamento da Avenida Antônio 
Rodrigues Azenha (iniciando-se na Ponte do Rio Quilombo) até a Avenida Carlos Botelho. 

Nova Odessa, 17 de setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 838/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o envio de projeto de lei a esta Casa, tratando da 

higienização de cadeirinhas de bebê ofertados pelos 

supermercados, hipermercados e congêneres. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Os carrinhos por serem muito utilizados pelas crianças são fontes de 

contaminação e proliferação de bactérias e fungos. Não é pouco frequente o 

derramamento de líquidos ou alimentos nesses equipamentos, e o aparecimento de 

micro-organismos, ocasionado pelo depósito de restos de comida e umidade, pode afetar 

a saúde dos bebês e crianças.  

A falta de higienização pode ocasionar problemas gastrointestinais como diarréia, 

febre e vômito, alergias e problemas respiratórios. "A criança ainda não tem totalmente 

formado o seu sistema imunológico, então ela fica exposta a esses agentes agressores 

com mais facilidade", diz a microbiologista e professora do curso de Biomedicina da Veris 

Faculdades, Rosana Siqueira dos Santos.  

Assim como a falta de higienização, a utilização de certos produtos para a 

limpeza também podem ocasionar problemas ao bebê. "A utilização de alvejante e 

produtos químicos que contenham cloro ou outro com cheiro forte em carrinhos ou 

cadeirinhas pode causar coceiras, irritações alérgicas e outros desconfortos", aponta a 

sobredita profissional (portal BBEL). 

Considerando todas as informações acima relacionadas, desejo saber sobre a 

possibilidade do envio de um projeto de lei criando normas para higienização destes 

carrinhos e como sugestão que seja colocado no lado do carrinho a data da última 

higienização e o telefone do Procon para dúvidas ou reclamações. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as 

informações relacionadas ao assunto. 

 

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://www.bbel.com.br/
http://www.bbel.com.br/
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REQUERIMENTO N. 839/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o envio de projeto de lei a esta casa, tratando da 

instalação de detectores de vazamento de gás nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e prédios 

residenciais em nosso município. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Os vazamentos precisam ser evitados, pois são as causas da maioria dos 

acidentes com gás. Eles ocorrem por descuidos no manuseio do recipiente, do fogão ou 

dos aquecedores e podem provocar explosões, incêndios, queimaduras ou asfixia. 

Asfixia: O gás de cozinha é mais pesado do que o ar e, quando há vazamentos, 

vai se acumulando a partir do chão, expulsando o oxigênio e preenchendo o ambiente. 

Ele não é tóxico, mas tem efeito anestésico. Dependendo da quantidade e do local onde 

ocorrer o vazamento, pode levar à asfixia. Para evitar acidentes desse tipo, nunca instale 

o recipiente de gás ou aquecedores em locais fechados.  

Queimaduras: O gás no botijão está sob pressão. No caso de vazamentos na fase 

líquida, há absorção do calor na vaporização. O contato com o Gás LP nesta fase pode 

causar queimaduras. Cuidado: vazamentos de gás na fase líquida podem ocorrer sempre 

que o botijão for colocado na posição horizontal. 

Incêndios: Quando há vazamento, a chama de um fósforo, a brasa de um cigarro, 

a faísca produzida pelo relé da geladeira ou pelo interruptor de luz elétrica são suficientes 

para provocar uma explosão ocasionando deslocamento de ar, que pode destruir paredes 

e arremessar objetos. Na maioria das vezes há ocorrência de fogo, que se espalha e gera 

incêndios. Nesta situação, as válvulas de segurança dos recipientes de gás de 5, 13, 45 e 

90 quilos são acionadas, evitando sua ruptura. 

Vários acidentes ocorreram em nosso país por conta de vazamento de gás e 

muitas pessoas foram vitimadas causando perdas irreparáveis, quando na realidade 

faltou a prevenção e a orientação de como agir nestas situações. 

O detector de vazamento de gás aliado a uma política de segurança pode ser 

dois fatores fundamentais para eliminação dos riscos de acidentes desta natureza, 

portanto acho fundamental criar este mecanismo no nosso município. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as 

informações relacionadas ao assunto. 

 

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013. 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 840/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a celebração de convênio com a Unicamp voltado 

à capacitação dos professores da Rede Municipal de 

Educação, no que tange a Educação Especial.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à celebração de 

convênio com a Unicamp para capacitação dos professores da Rede Municipal de 

Educação, no que tange a Educação Especial. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 841/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a aquisição de notebooks para os professores da 

Rede Municipal de Educação.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à aquisição de 

notebooks para os professores da Rede Municipal de Educação. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 842/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o estudo voltado a implantação do cartão saúde. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

postulando informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantar o cartão 

saúde na rede municipal.  

O referido cartão trará agilidade e segurança no atendimento, armazenamento 

de informações e histórico do paciente, além de propiciar a integração e centralização de 

dados de todas as unidades de saúde. 

Nova Odessa, 15 de setembro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 843/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a implantação de iluminação e uma passarela no 

fim da Avenida João Pessoa (linha férrea). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à 

implantação de iluminação e a construção de uma passarela no final da Avenida João 

Pessoa, este local é muito utilizado pela população. 

Neste local já aconteceram vários acidentes e vários assaltos. Esta medida se faz 

necessária para garantir mais segurança à população que utiliza este local diariamente. 

 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 



 

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 844/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre o estudo voltado à construção de uma rampa de 

acesso na escola Dr. João Thienne, na Rua 

Independência, nº 500, Centro.  

 

 

Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O vereador subscritor foi procurado por pais de alunos da escola Dr. João Thienne, 

situada na Rua Independência, nº 500, Centro, que relataram a necessidade de um 

estudo voltado a construção de uma rampa de acesso para a quadra de esportes da 

referida unidade escolar, pelas razões que especifica: 

- No portão principal há seis degraus. 

- Há uma rampa de acesso passando por outro local da escola que leva os 

cadeirantes até a segunda quadra. Assim, quando os trabalhos são realizados na primeira 

quadra, o professor e os alunos precisam pegar o aluno na cadeira de rodas e descer 2 

degraus. Para sair da quadra, é necessário o mesmo procedimento.   

- Há um grande risco de derrubar o aluno da cadeira, bem como de acidentes com 

os próprios alunos e professores que estão auxiliando o cadeirante. 

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

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

postulando informações sobre a construção de rampa de acesso na escola Dr. João 

Thienne, no local acima indicado. 

 

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 845/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a realização da prevenção do câncer de colo do 

útero com a coleta gratuita de Papanicolau. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

A maioria dos cânceres do colo de útero se inicia nas células que revestem o 

órgão. As células normais do colo do útero podem gradualmente desenvolver mudanças 

pré–cancerosas que se transformam em câncer. Essas mudanças pré-cancerosas podem 

ser denominadas com neoplasia intraepitelial cervical, lesão inttrepitelial escamosa e 

displasia. Estas alterações podem ser detectadas através do exame anual de prevenção 

denominado Papanicolau. 

Existem dois tipos principais de câncer do colo de útero, o carcinoma de células 

escamosas e o adenocarcinoma, cerca de 80% a 90% dos cânceres cervicais são 

carcinomas de células escamosas. 

Os sintomas mais comuns de displasia de colo de útero cervical ou de câncer de 

colo de útero são: 

- Sangramento vaginal anormal. 

- Sangramento menstrual mais longo que o habitual. 

- Secreção incomum vaginal, com um pouco de sangue. 

- Sangramento após menopausa. 

- Sangramento após a relação sexual. 

- Dor durante a relação sexual. 

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 prevenção do exame do colo de útero e a coleta gratuita 

do Papanicolau, especialmente se existem projetos de conscientização da população nos 

postos de saúdes dos bairros, nas enfermarias e principalmente em lugares mais distante 

como fazendas, chácaras, colônias e lugares que os transportes não chegam, uma vez 

que a população não tem como vir ao Hospital Municipal para realizar os exames 

necessários. 

Registre-se, por último, que o câncer de útero tem cura, especialmente quando 

ele é identificado e tratado precocemente, as chances de cura podem chegar a 100%.    

Nova Odessa, 17 de setembro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 846/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade da inclusão de Nova Odessa para 
sediar uma das edições do Festival Viola de Todos os 
Cantos. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O Festival Viola de Todos os Cantos é um festival de música raiz e regional que 

reúne músicos de todo o país para apresentação e premiação, divulgando assim novos 
artistas nacionais.  

O festival é dividido em duas categorias: Música Sertaneja de Raiz e Música 
Regional Brasileira, considerando regional brasileira como música típica de cada região 
do Brasil, tais como toadas, canções, emboladas, baiões, xotes, xaxados, guarânias, 
frevos, rancheiras, chulas, fandangos, etc. A participação no festival é aberta a qualquer 
pessoa física, com idade igual ou superior a 18 (dezoito anos) ou menores com 
autorização do responsável legal, residente ou domiciliada no território nacional, desde 
que satisfaça as condições previstas no regulamento do festival. 

Além do aspecto cultural, o festival também tem um cunho social, pois algumas 
cidades trocam os ingressos por alimentos não perecíveis que são doados posteriormente 
as entidades devidamente credenciadas no Fundo Social de Solidariedade  do Município. 
Neste ano o município de Araraquara arrecadou meia tonelada de alimentos em prol das 
entidades da cidade. Sendo assim o festival traz a cidades a boa música raiz e regional, 
proporcionado lazer aos moradores, além da divulgação da cidade pela EPTV Campinas 
em toda a publicidade do canal de televisão relativa ao festival. 

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 inscrever o nosso município para 
sediar uma edição do Festival Viola de Todos os Cantos”.  

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013.   
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

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

REQUERIMENTO N. 847/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a existência de estudos voltados a implantação 
lâmpadas de Led nas praças e locais publicos, conforme 
especifica. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em conversa com engenheiros eletrônicos e profissionais voltados ao meio 

ambiente, o vereador subscritor observou uma nova tecnologia já disponível no mercado 
visando a diminuição no consumo de energia, são as lâmpadas de Led. 

A utilização deste tipo de lâmpada pode trazer uma economia de até 40% de 
energia, segundo os profissionais acima mencionados e ainda traz uma luminosidade 
superior às lâmpadas hoje utilizadas. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste o 
assunto, REQUEIRO,  aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando 
informações sobre a existência de estudos voltados a adoção de lâmpadas de Led em 
locais públicos, principalmente em praças.    

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 848/2013  
  

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o fechamento da  Rua  Waldemar Ignowiski, no 
Bosque dos Cedros, pelas razões que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

O vereador subscritor foi procurado por munícipes da Rua Waldemar Ignowiski, no 
Bosque dos Cedros, que nos relataram a necessidade do fechamento da referida via, 
pelas seguintes razões: 

- falta de iluminação; 
- falta de segurança; 
- as pessoas usam o local para o consumo de drogas e a prática de sexo, assim dia 

e noite há carros parados na referida via; 
- a medida se faz necessária para dar mais segurança à população da região.  
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
solicitando informações sobre a possibilidade de adoção da medida proposta. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS   AVELINO XAVIER ALVES 

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

 

REQUERIMENTO N. 849/2013 
 

Assunto: Solicita informações da Telefônica sobre a 
possibilidade de implantação de telefone público triplo 
na Rua da Amizade, esquina com a Rua Joaquim 
Gomes, no Jardim Residencial Fibra. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

O Jardim Residencial Fibra foi aprovado como loteamento de interesse social, 
através do Decreto n. 2.646, de 12 de novembro de 2010, contendo 745 lotes, sendo 4 
comerciais e 741 residenciais. 

Como foi implantado recentemente, ainda não dispõe de diversas benfeitorias. 
Nesse sentido, tomamos conhecimento de que ainda não houve instalação de 

telefones públicos suficientes na localidade. 
Apesar de algumas pessoas acreditarem que nos dias atuais o telefone público 

perdeu seu espaço para os celulares, este equipamento ainda é extremamente útil à 
sociedade, tendo como principais usuários: 

- pessoas que não possuem telefone fixo; 
- pessoas que não possuem telefone celular; 
- pessoas que possuem telefone celular, mas o mesmo se encontra descarregado 

ou sem créditos suficientes para completar chamadas e, ainda, que estejam fora da área 
de cobertura do celular, e 

- em caso de emergências nas ruas, como necessidade de contatar a polícia, 
bombeiro, ambulância e hospitais. 

Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, seja encaminhado ofício à Telefônica postulando informações sobre a 
possibilidade de instalação de telefones públicos triplos, sendo um deles em altura 
acessível aos usuários de cadeira de rodas no seguinte local: Rua da Amizade, no 
cruzamento com a Rua Joaquim Gomes. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 850/2013 
 

Assunto: Solicita informações da Telefônica sobre a 
possibilidade de implantação de telefone público triplo 
na Rua da Amizade, esquina com a Rua José P. dos 
Santos, no Jardim  Residencial Fibra. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

O Jardim Residencial Fibra foi aprovado como loteamento de interesse social, 
através do Decreto n. 2.646, de 12 de novembro de 2010, contendo 745 lotes, sendo 4 
comerciais e 741 residenciais. 

Como foi implantado recentemente, ainda não dispõe de diversas benfeitorias. 
Nesse sentido, tomamos conhecimento de que ainda não houve instalação de 

telefones públicos suficientes na localidade. 
Apesar de algumas pessoas acreditarem que nos dias atuais o telefone público 

perdeu seu espaço para os celulares, este equipamento ainda é extremamente útil à 
sociedade, tendo como principais usuários: 

- pessoas que não possuem telefone fixo; 
- pessoas que não possuem telefone celular; 
- pessoas que possuem telefone celular, mas o mesmo se encontra descarregado 

ou sem créditos suficientes para completar chamadas e, ainda, que estejam fora da área 
de cobertura do celular, e 

- em caso de emergências nas ruas, como necessidade de contatar a polícia, 
bombeiro, ambulância e hospitais. 

Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, seja encaminhado ofício à Telefônica postulando informações sobre a 
possibilidade de instalação de telefones públicos triplos, sendo um deles em altura 
acessível aos usuários de cadeira de rodas no seguinte local: Rua da Amizade, esquina 
com a Rua José P. dos Santos, no Jardim  Residencial Fibra. 

 Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

REQUERIMENTO N. 851/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de se promover o Programa 
Envelhecer Sorrindo, pelas razões que especifica. 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 

 
O Programa Envelhecer Sorrindo tem o propósito de oferecer tratamento 

odontológico como forma de prevenir e aliviar outras questões ligadas ao envelhecimento 
e também questões referentes à mastigação, digestão e dieta alimentar. 

O programa oferece também atividades de arteterapia enquanto os pacientes 
aguardam pelo atendimento na sala de espera. A arteterapia (desenho, pintura e 
modelagem) tem como objetivo diminuir a ansiedade e auxiliar a equipe no diagnóstico 
de possíveis casos de demência, depressão e outros distúrbios. 

Em face do exposto, considerando o inegável interesse público de que se reveste 
a matéria, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações 
sobre a possibilidade de se promover o Programa Envelhecer Sorrindo. 

 
Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 
CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 852/2013 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de se promover a contratação de 
cuidadores para atuar na Vila Melhor Idade, pelas 
razões que especifica. 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 
 

Em 2010, a Prefeitura Municipal implantou no nosso Município, um projeto voltado 
ao amparo de idosos residentes em nossa cidade e que se encontram em frágil situação. 
Trata-se da Vila da Melhor Idade. 

Desde a sua implantação, os membros deste Legislativo têm acompanhado a 
situação dos idosos atendidos. A vereadora subcritora fez visita no local, verificou que 
alguns idosos estão enfrentando dificuldades para cuidarem de si e de seus 
companheiros. 

Por outro lado, existe uma categoria profissional que tem se expandido em razão 
dessa necessidade. Nesse sentido, a atividade de Cuidador de Idosos foi recentemente 
classificada como ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, passando a 
constar na tabela da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o código 5162-10. 

O referido profissional recebe uma qualificação específica para atender às 
necessidades dos idosos no que tange a alimentação, cuidados pessoais, higiene, 
acompanhamento, etc. 

Isto posto, acredito que a contratação desse profissional para atuar na Vila da 
Melhor Idade é uma medida necessária e que trará enormes benefícios para os idosos 
que ali residem.     

Em face do exposto, considerando o inegável interesse público de que se reveste 
a matéria, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações 
sobre a possibilidade de se promover a contratação de cuidadores para atuar na Vila 
Melhor Idade. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 
CARLA FURINI DE LUCENA 

******************************************************************* 
 
REQUERIMENTO N. 853/2013 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de implantar faixa de pedestres 
na Avenida Ampélio Gazzetta, cruzamento com a Rua 
Heitor Cibin, conforme especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Munícipes do Jd. Santa Rosa e Jd. Bela Vista, que residem nas proximidades do 
Supermercado Pague Menos, procuraram o vereador que subscreve, para que mediasse 
junto ao Setor de Obras da Prefeitura, a implantação “urgente” de faixas de pedestres na 
Avenida Ampélio Gazzetta, cruzamento com a Rua Heitor Cibin.  

É do conhecimento de todos que o local tem grande movimentação de pedestres, 
pelo fato de comportar o maior supermercado do Município, ficando praticamente 
impossível a travessia de pedestres, idosos, cadeirantes e pessoas com mobilidade 
reduzida, devido ao alto fluxo de veículos que circulam naquela área, principalmente nos 
horários de picos. 

Diante da relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito 
Municipal, postulando se digne manifestar sobre assunto, para providências urgentes 
para que não ocorra nenhuma fatalidade.  

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 
 

CLAUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 854/2013 

 

 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal informações 

sobre a recuperação da malha asfáltica da Rua Virgilio 

Bodini, no Jardim Santa Luiza. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram das 

condições da malha asfáltica da Rua Virgilio Bodini, no Jardim Santa Luiza. 

A situação no local causa entre os moradores grande preocupação, uma vez que 

existe um constante risco de acidentes, como por exemplo, colisões de veículos. 

Neste contexto, a finalidade da recuperação da malha asfáltica é facilitar o 

trânsito e evitar tais acidentes. 

Em face do exposto, considerando a necessidade da adoção de medidas sobre o 

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações 

sobre o assunto, principalmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a 

questão: 

a) Existe a possibilidade de realizar a recuperação da malha asfáltica na Rua 

Virgilio Bodini, no Jardim Santa Luiza em toda a sua extensão? 

b) Em hipótese afirmativa, existe previsão para a realização da obra? 

c) Demais informações pertinentes ao caso. 

 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2013. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 855/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a adesão das escolas Municipais de Nova Odessa 

ao Programa Mais Educação do Governo Federal.  

   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

As escolas que querem ter ensino em tempo integral devem fazer o 

cadastramento no Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do MEC. Já as 32 mil 

unidades escolares que estão no programa precisam confirmar a readesão. A expansão 

da educação integral é prioridade para o governo federal. “Temos que avançar sempre”, 

diz o diretor do Departamento de Condicionalidades do MDS, Daniel Ximenes. “Por isso, é 

fundamental garantir mais adesão ao programa entre as escolas com maioria de alunos 

em situação de pobreza e extrema pobreza e que estejam incluídos no Programa Bolsa 

Família."(Portal MDS- governo federal). 

A meta do governo federal é chegar a 45 mil escolas com ensino em tempo 

integral até o fim do ano e a 60 mil até 2014. No caso das 32 mil escolas que já integram 

o programa Mais Educação, a readesão é necessária para que elas ampliem ou alterem 

os tipos de atividades escolhidas anteriormente, a fim de que ocorra ajuste no repasse de 

recursos. “Vale reforçar a importância de as escolas que já oferecem educação integral 

fazerem os novos planos de readesão e buscar a ampliação do número de alunos 

envolvidos nas atividades do contraturno”, destaca o diretor de Renda e Acesso a 

Serviços do Plano Brasil Sem Miséria do MDS, Marcelo Cabral. 

As escolas das redes públicas estaduais, municipais e do Distrito Federal que 

participam do Mais Educação recebem recursos adicionais para oferecer ensino em 

tempo integral, com no mínimo sete horas diárias. Elas podem desenvolver as seguintes 

atividades: acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos 

humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação 

e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 

Vale reforçar a importância de as escolas que já oferecem educação integral 

fazerem os novos planos de readesão e buscar a ampliação do número de alunos 

envolvidos nas atividades do contraturno”, destaca o diretor de Renda e Acesso a 

Serviços do Plano Brasil Sem Miséria do MDS, Marcelo Cabral. 

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 adesão da cidade de Nova Odessa ao 

programa Mais Educação. 

 

Nova Odessa, 30 de Abril de 2013. 

   

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 856/2013  

 

Assunto: Solicita informações sobre os gastos 

decorrentes das fotografias do Chefe do Executivo que 

foram colocadas nas repartições públicas.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que várias repartições públicas foram contempladas com 

fotografias do Chefe do Executivo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, 

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

postulando informações sobre os gastos decorrentes desse ato, bem como o número de 

fotografias que foram produzidas e o valor unitário de cada uma. 

 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

REQUERIMENTO N. 857/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER, sobre as 

medidas que serão adotadas com relação ao acúmulo 

de água que vem ocorrendo na Rodovia Arnaldo Júlio 

Mauerberg, nas proximidades do Portal dos Nobres 

(aquaplanagem).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Entre os dias 17 e 18 de setembro, houve uma chuva moderada na cidade. Em 

que pese a pouca quantidade de água oriunda dessa chuva, já se formaram poças no 

leito carroçável da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, especialmente nas proximidades do 

Portal dos Nobres, dando origem ao fenômeno conhecido como aquaplanagem. 

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

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

Departamento de Estradas de Rodagem – DER, postulando informações sobre as medidas 

que serão adotadas com relação ao acúmulo de água que vem ocorrendo na referida 

rodovia. 

 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 858/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de alteração do ponto de ônibus 

(recuo do mesmo) situado no Jardim São Francisco 

próximo à Rodovia Anhanguera, pelas razões que 

especifica.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

As obras que culminaram na ampliação da via que liga o Jardim São Francisco a 

Rodovia Anhanguera fizeram com que a estrutura física do ponto de ônibus situado no 

local ficasse muito próxima ao leito carroçável da via. Assim, os munícipes que aguardam 

o transporte coletivo no referido ponto sentem grande receio de serem atingidos por 

veículos que trafegam pelo local. 

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de mudança da estrutura física do ponto 

para que a mesma não fique tão próxima da via. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 859/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre as medidas que serão adotadas com relação ao 

trailer abandonado em área situada no Jardim Planalto. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Conforme matéria jornalística publicada no Jornal de Nova Odessa do dia 17 de 

setembro, a população residente no Jardim Planalto tem sofrido com o depósito irregular 

de lixo, com a presença de um trailer abandonado em terreno particular situado entre as 

ruas Maria Tigani Tognella e Augusto Lovatti, bem como com os inúmeros buracos 

existentes nas ruas daquele bairro. 

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

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

postulando informações sobre as medidas que serão adotadas com relação aos referidos 

problemas. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 860/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a abertura de processo licitatório para aquisição 

da mobília necessária ao funcionamento das creches do 

Jardim Marajoara, Santa Rita I e São Francisco.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que as obras relativas à creche do Jardim São Francisco serão 

encerradas brevemente. Considerando, ainda, que o município possui duas outras 

unidades, sendo uma no Jardim Marajoara e outra no Jardim Santa Rita I, REQUEIRO, aos 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a data 

prevista para a abertura dos processos licitatórios para aquisição da mobília e demais 

equipamentos necessários ao funcionamento das referidas creches. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 861/2013 

 

Assunto: Solicita informações da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre a 

implantação de uma Delegacia de Polícia (2º DP) na 

região formada pelos bairros Jardim Alvorada e 

Capuava.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Tendo em vista o aumento da criminalidade ocorrido na região formada pelos 

bairros Jardim Alvorada e Capuava, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, 

após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando informações sobre a possibilidade 

de implantação de uma Delegacia de Polícia (2º DP) naquela região. 

Requeiro, por último, seja enviado ofício ao presidente da ACINO, dando-lhe 

ciência desta proposição.  

 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 

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

REQUERIMENTO N. 862/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.526, de 05 de agosto 

de 2011, no que tange ao estabelecimento 

Expoamérica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 05 de agosto de 2011, foi publicada a Lei n. 2.526, de 05 de agosto de 2011, 

que proíbe a propaganda de forma discriminatória por estabelecimentos, comerciais, 

industriais e prestadores de serviço no Município de Nova Odessa. 

O escopo da lei é vedar propagandas de estabelecimentos localizados em Nova 

Odessa que façam, em seu texto, alusão a outras cidades da região. 

A norma prevê a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a 

suspensão de alvará de funcionamento até que se efetue a retratação pública do 

ocorrido. 

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

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

postulando informações sobre a fiscalização do estabelecimento denominado 

Expoamérica, no que tange ao cumprimento da Lei n. 2.526, de 05 de agosto de 2011. 

Nova Odessa, 19 de setembro de 2013. 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 863/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a área pública que será doada para a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Subseção de Nova Odessa, 

destinada à implantação da Casa do Advogado. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista que na sessão ordinária realizada no último dia 16 de setembro, 

esta Câmara Municipal aprovou o projeto de lei n. 123/2013 com o escopo de promover a 

desafetação de bem público para bem dominial, visando sua doação para implantação, 

pelo Estado, do Fórum desta Comarca. 

Considerando a existência de informações extraoficiais sobre a escolha de área 

que será futuramente doada à OAB/SP, destinada à implantação da sede da 236ª 

Subseção de Nova Odessa – Casa do Advogado, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando informações sobre a localização da área em questão, bem como 

sobre a data prevista para a referida doação.  

Nova Odessa, 19 de setembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

MOÇÃO N. 260/2013 
 

Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e 

com o Diretor de Habitação, pela entrega das 144 

unidades habitacionais, para famílias de renda até R$ 

1.600.00, no Residencial Jardim Fibra, realizada no dia 

17 de agosto de 2013. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Prefeito Municipal e ao Diretor de 

Habitação, pela entrega das 144 casas no Residencial Jardim Fibra, empreendimento do 

programa Minha Casa, Minha Vida destinada às famílias com renda de até R$1.600.00, 

realizada no último dia 17 de agosto. 

As famílias contempladas ficaram extremamente felizes por terem conseguido 

realizar o sonho da casa própria. 

O projeto ameniza o déficit habitacional do município estimado em 

aproximadamente duas mil unidades. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 

ofício aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 17 de agosto de 2013.  

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 297/2013 
 
Assunto: Apelo ao 48º Batalhão da Polícia Militar, ao 
Pelotão da Polícia Militar de Nova Odessa e a Guarda 
Municipal, postulando a adoção das medidas 
necessárias para intensificar o policiamento ostensivo 
nas imediações das Faculdades Net Work. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Conforme a manchete publicada no Jornal de Nova Odessa, o furto e roubo de 

veículos já superam o exercício de 2012, sendo que os seguros dos veículos em Nova 

Odessa já foram encarecidos em razão desse aumento. 

O problema se verifica principalmente na Avenida Ampélio Gazzetta, nas 

proximidades das Faculdades Net Work. Neste local, diariamente ocorrem crimes dessa 

natureza, principalmente no período noturno, sendo um dos principais locais para 

aferição dessa estatística negativa.    

Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE APELO 

dirigida ao 48º Batalhão da Polícia Militar, ao Pelotão da Polícia Militar de Nova Odessa e 

a Guarda Municipal, postulando a adoção das medidas necessárias para intensificar o 

policiamento ostensivo nas imediações das Faculdades Net Work. 

Nova Odessa, 5 de setembro de 2013. 

 

JOSÉ PEREIRA 

******************************************************************* 
MOÇÃO N. 299/2013 
 

Assunto: Repúdio a manutenção do mandato do 
deputado federal Natan Donadon.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
 

A sociedade assistiu estarrecida ao processo que culminou na manutenção do 
mandato do deputado Natan Donadon, preso desde 28 de junho no Complexo 
Penitenciário da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal 
Federal a mais de 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. 

Dos 513 deputados da Câmara, 104 não votaram na sessão realizada no último dia 
29 de agosto, que livrou da cassação o referido deputado.  

Registre-se que dos 104 deputados que não votaram, 50 estiveram no plenário, 
mas optaram por não participar da decisão. Na sessão, apenas 233 votaram a favor da 
cassação, 24 a menos que o necessário para a perda do mandato. Outros 131 deputados 
votaram contra e 41, embora presentes, se abstiveram. Para a cassação, eram 
necessários pelo menos 257 votos.  

Em reação ao fato, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, com 452 
votos, a PEC 349/2001, que altera a redação dos arts. 52, 53, 55 e 66 da Constituição 
Federal para abolir o voto secreto em todas as deliberações da Câmara, do Senado, das 
Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras de 
Vereadores.  

Todavia, o mal provocado pela manutenção do mandato do deputado preso 
permanece, sendo que a questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. 

Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE 
REPÚDIO à manutenção do mandato do deputado federal Natan Donadon. 

Requeiro, por último, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício ao 
presidente da Câmara dos Deputados, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 5 de setembro de 2013. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 305/2013 

 

 

Assunto: Aplausos aos servidores que especifica pelo 

atendimento prestado no último dia 7 de setembro a 

paciente 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 APLAUSOS, através da qual enviamos nossos 

cumprimentos ao médico Renan C. Casagrande e aos enfermeiros Valdemir Lopes 

Moreira, Osmar José Custódio e Neli Regina Sarti, em razão do atendimento prestado no 

dia 7 de setembro a paciente do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon 

Garcia.  

No intervalo regimental da sessão ordinária realizada no último dia 9 de 

setembro, o munícipe fez questão de comparecer a esta Câmara Municipal para solicitar 

a presente proposição em reconhecimento ao excelente atendimento por ele recebido 

durante a sua permanência no Hospital Municipal em pleno feriado de 7 de setembro. 

Ele alegou que os profissionais acima mencionados foram extremamente 

prestativos e atenciosos, sendo visível o prazer que os mesmos possuem em bem servir à 

população novaodessense.  

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres 

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

endereçado ofício ao Prefeito Municipal, à Secretária Municipal de Saúde e aos servidores 

congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

 

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 

 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 306/2013 

 

Assunto: Aplausos a Professora Rosângela Cristina 

Belinatti de Moraes e suas Alunas pelas razões que 

especifica.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

A referida professora, juntamente com suas alunas/ atletas, participaram da FINAL 

ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DE SÃO PAULO, obtendo a quinta colocação na 

categoria mirim – voleibol feminino. Realizada na cidade de Jales-SP, de 09 à 18/08.  

Representando a região de Campinas e campeãs da Diretoria de Americana, após 

vencerem escolas de Americana e Santa Bárbara D’oeste; como campeãs da Diretoria de 

Americana disputaram e venceram a Sub-Regional de cidades como Campinas, Mococa e 

Piracicaba. 

Em Jales, na primeira fase foram 3 jogos, contra Taiaçu, Região de Barretos, contra 

Iguape, Região de Santos e contra Borborema, Região de Araraquara, seguiram na 

competição até a penúltima fase invictos, quando cruzaram com as atuais campeãs da 

competição e não foi possível avançar para as semifinais. 

Tal feito merece ser reconhecido por esta casa de leis, pois além de ser louvável 

pelo próprio feito, ainda incentiva a prática de esportes em nosso município. 

Sendo assim, em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares 

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

ofício as Homenageadas: 

Professora Rosângela Cristina Belinatti de Moraes, que dará ciência as alunas; 

Milene Caroline Trindade; 

Beatriz Thomaz Pagiatto; 

Gabriele Gonçalves Bechis; 

Rebeca Torelli de Morais; 

Taine Barboza Cocharro; 

Isabella da Silva Nocheli; 

Monise Rocha Leite; 

Sabrina Poltroniere Lopes da Silva; 

Júlia da Silva Ferreira; 

Júlia Ruiz Leal; 

Luana Mikaeli Torelli e  

Julia de Andrade Camargo. 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

 
 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 307/2013 

 

Assunto: Congratulações com o professor Vladimir 

Antonio da Fonseca e com a equipe masculina de 

handebol da E.E. João Thienne, pela vitória obtida no 

último dia 10 de setembro, que culminou na 

classificação para a fase estadual do campeonato.  

  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação 

plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao professor Vladimir Antonio 

da Fonseca e à equipe de handebol da E.E. João Thienne, pela vitória obtida no último dia 

10 de setembro, que culminou na classificação para a fase estadual do campeonato. 

Trata-se do quinto ano consecutivo que a equipe, sob o comando desse 

excelente profissional, obtém a classificação para a fase estadual que será realizada 

entre 26 de setembro e 4 de outubro, na cidade de Limeira. 

As vitórias obtidas na fase regional são frutos do trabalho e da dedicação 

desse profissional de Educação Física aos seus alunos.     

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 propositura.   

  

 

Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 308/2013 

 

Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo, postulando a 

adoção das medidas necessárias voltadas à 

anulação/revogação do procedimento licitatório 

06/CV/2013 (processo n. 48/2013) 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Através dos Requerimentos ns. 455 e 621/2013 postulei informações do Chefe do 

Executivo sobre os processos deflagrados para a contratação de empresa especializada 

para realização de corte e podas autorizadas de árvores no Município. 

Ambas as proposições foram rejeitadas em Plenário, reforçando suspeitas da 

existência de irregularidades nesta contratação. 

Em consulta ao Jornal de Nova Odessa, edição de 4 de junho de 2013, obtive 

acesso ao edital de homologação da contratação contendo o seguinte teor: 

 “EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

EDITAL: 06/CV/2013. PROCESSO: 0048/2013. OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para realização de corte e podas autorizadas de árvores, corte de matos e 

destinação do material em local permitido, além de limpeza e manutenção no Bosque do 

Futuro com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e máquinas. 

MODALIDADE: Carta Convite. PROPONENTES: 01. EMPRESA HOMOLOGADA: 

XXXXXXXXXXXXXXXX. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/05/2013”. 

Da simples leitura do edital de homologação extrai-se que houve apenas uma 

proponente no referido processo licitatório. 

Ocorre que, consoante entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, 

no Convite, para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos três 

propostas válidas, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Nesse sentido 

é a Súmula n. 248, o qual dispõe o seguinte: 

“Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na 

licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de 

outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 

22, da Lei n. 8.666/1993”. 

Registre-se que o entendimento sumulado pelo TCU, ao tratar de normas gerais 

de licitação, matéria de competência legislativa privativa da União, vincula os 

administradores de todas as esferas da Administração, nos termos da Súmula n. 222:  

“As decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 

gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser 

acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.” 

Desse modo, entendo que há fortes indícios de descumprimento da Súmula n. 

248 do Tribunal de Contas da União. 

Além disso, outra suposta irregularidade que pode estar ocorrendo diz respeito à 

violação do art. 23, § 5º da Lei n.8.666/93. 

Consoante o contido no art. 23 da Lei n. 8.666/93, utiliza-se convite para obras e 

serviços de engenharia com valor estimado de até R$ 150.000,00 (inciso I) e para 

compras e serviços com valor estimado de até R$ 80.000,00 (inciso). 

Na hipótese vertente, embora o edital de homologação não conste o valor do 

contrato, há R$ 106.175,00 empenhados para a empresa contratada através do 
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procedimento licitatório 06/CV/2013, conforme informações veiculadas no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal. 

Como obviamente não se trata da hipótese do inciso I do art. 23, conclui-se que 

o valor empenhado pela Prefeitura Municipal para referida empresa já superou o limite da 

modalidade licitatória eleita (convite).  

Importante registrar que, nos termos do § 5º do art. 23 da Lei n. 8.666/93, “é 

vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, 

para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 

sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou 

"concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 

natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de 

especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço”. 

Outra questão que pode, em tese, macular essa contratação diz respeito ao 

objeto do contrato. É sabido que já existe nos quadros da Prefeitura Municipal um setor 

específico pela realização das podas de árvores (Parques e Jardins), no qual estão lotados 

servidores concursados responsáveis pela realização do objeto do contrato. 

De outra parte, no Programa 7 (Serviços de Utilidade Pública) do PPA aprovado 

para o período compreendido entre 2010/2013 há a seguinte previsão:  

“Investimento em obras públicas, meio ambiente, manut. e ampliação da 

Iluminação entre bairros e industrias. limpeza pública, melhoria em parques e jardins, 

manut e invest. no setor suportando a ampliação dos serviços, se necessário ampliação 

do quadro”. 

Estavam previstos, ainda, R$ 8.565.000,00 para despesas correntes e R$ 

25.036.450,00 para as despesas de capital. 

Assim, em havendo necessidade de aumento de efetivo para a realização do 

objeto desse contrato – além de expressa previsão do PPA com relação à ampliação do 

quadro de pessoal - entendo que a melhor solução a ser adotada seria a deflagração de 

concurso público já que, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, não é admitida 

a terceirização de serviço que dissimula o fornecimento de mão de obra, com 

substituição de servidores, sendo tais contratos, se assinados, nulos de pleno direito e 

passíveis de caracterização por desvio de poder e responsabilização das autoridades 

contratantes por improbidade administrativa.  

Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE 

APELO dirigida ao Chefe do Executivo postulando a adoção das medidas necessárias 

voltadas à anulação/revogação do procedimento licitatório 06/CV/2013 (processo n. 

48/2013). 

 

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 

 
 
 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 309/2013 
 

Assunto: Congratulações com o coordenador da Defesa 
Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Setor de 
Trânsito, pelas ações empreendidas no combate aos 
incêndios ocorridos no último dia 8 de setembro.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao coordenador da Defesa Civil, à Polícia 
Militar, à Guarda Municipal e ao Setor de Trânsito, pelas ações empreendidas no combate 
aos incêndios ocorridos no último dia 8 de setembro.  

Nova Odessa registrou no referido dia três focos de incêndio de grandes 
proporções. No primeiro deles, a área atingida foi de cerca de 200 mil metros quadrados 
em um terreno particular, próximo ao Residencial Fibra. O foco foi combatido mediante a 
atuação de uma equipe da Guarda Municipal, entre outros voluntários. 

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado e trabalhou para apagar um outro 
foco, em área do Instituto de Zootecnia, próximo ao Cemitério Municipal. O terceiro 
incêndio foi registrado nas proximidades da Avenida Brasil, no Distrito Industrial 
Harmonia.  

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 propositura.   

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

MOÇÃO N. 313/2013 
 

Assunto: Repúdio à empresa Expoamérica, pelas razões 
que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  

 
Nos próximos dias 28 e 29 de setembro, Nova Odessa sediará duas apresentações 

do “rei” Roberto Carlos. Todavia, em uma ação ilegal e discriminatória, o estabelecimento 
responsável pelos referidos eventos, o qual está situado nesta cidade, promoveu os 
shows como se os mesmos fossem se realizar em local diverso deste município, 
vinculando-os principalmente à cidade de Campinas. 

Cumpre registrar que o estabelecimento em questão está situado na Fazenda Santo 
Angelo, nesta cidade. Assim, entendemos que a publicidade relacionada aos referidos 
eventos está sendo realizada em desacordo com as disposições contidas na Lei n. 2.526, 
de 5 de agosto de 2011, que proíbe a propaganda de forma discriminatória por 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço no Município de Nova 
Odessa, uma vez que as peças publicitárias veiculadas nos jornais e na televisão não 
fazem, explicitamente, referência à Cidade de Nova Odessa.  

Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE 
REPÚDIO à empresa Expoamérica, postulando que a mesma se retrate do fato acima 
exposto e faça explícita menção à nossa cidade em todas as peças publicitárias 
relacionadas à referida empresa e aos eventos realizados em seus domínios, uma vez 
que a mesma se encontra situada em Nova Odessa. 

Requeiro, por último, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício ao 
representante da referida empresa, ao Prefeito Municipal e a assessoria do cantor 
Roberto Carlos, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 314/2013 
 
Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e 
com os servidores da Prefeitura pela ação realizada em 
prol dos trabalhadores da Coopersonhos. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária 

a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Prefeito Municipal e aos servidores 
da Prefeitura pela ação realizada em prol dos trabalhadores da Coopersonhos. 

Vitimados por um assalto ocorrido no último dia 6 de setembro, os cooperados 
perderam todo o dinheiro, fruto do árduo trabalho realizado no mês de agosto, que seria 
utilizado para o pagamento dos vinte trabalhadores.  

Sem nenhum dinheiro para o presente mês, os cooperados necessitavam de 
auxílio financeiro urgente para o sustento de suas famílias. Assim, em uma ação peculiar 
no município, diversos servidores e o próprio Chefe do Executivo realizaram um 
campanha voltada à arrecadação da quantia que foi subtraída daqueles trabalhadores. 

Além do auxílio financeiro, a administração ainda adotará medidas para 
aumentar a segurança na região onde se encontra sediada a cooperativa. 

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 propositura. 

Requeremos, por último, seja encaminhado ofício aos trabalhadores da 
Coopersonhos, dando-lhes ciência desta manifestação.   

Nova Odessa, 13 de setembro de 2013. 
 

JOSÉ PEREIRA 

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

 
MOÇÃO N. 317/2013 
 

Assunto: Aplausos à Diretora da Cultura, Sra. Regina 
Pocay, e a toda a sua equipe pela grande Re-Virada 
Regional de Cultura realizada em nosso município.  

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida à Diretora da Cultura,  Regina Pocay, e a toda a 

sua equipe, em face dos resultados da Re-Virada Regional de Cultura, realizada nos dias 

14 e 15 de Setembro, no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge. 

Este evento proporcionou muito lazer e oportunidade aos artistas da nossa cidade 

com o intuito de abertura a novos talentos, gerando pluralidade de conhecimento 

artístico. O objetivo desta Re-Virada Regional de Cultura foi alcançado e trouxe um novo 

despertar para jovens e outros participantes reverem seus horizontes culturais. 

Em face do exposto, peço apoio dos nobres pares no que tange a esta iniciativa, e 

requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à Diretora  da Cultura, 

dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 17 de Setembro de 2013. 

 
 AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 318/2013 
 

Assunto: Aplausos ao advogado André Leandro Barbi de 
Souza pelo artigo “O Vereador e a apresentação de 
projetos de lei”, publicado no Jornal do Interior, edição 
de julho de 2013. 

 
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 
advogado André Leandro Barbi de Souza e à União dos Vereadores do Estado de São 
Paulo – UVESP, pelo artigo “O Vereador e a apresentação de projetos de lei”, publicado no 
Jornal do Interior, edição de julho de 2013. 

O artigo em questão retrata, com muita propriedade, a realidade de inúmeras 
Câmaras Municipais. Assim, tendo em vista o teor elucidativo do texto, peço vênia para 
transcrevê-lo integralmente, a fim de que o mesmo fique registrado nos anais deste 
Legislativo Novaodessense e possa alcançar um número expressivo de leitores. 

O Parlamentar e a apresentação de projetos de lei 
Muitos vereadores e vereadoras têm revelado certa frustração, na medida em que ainda 

não conseguiram, nos seus mandatos, propor projetos de lei. É importante falarmos um pouco 
mais sobre esta questão, inclusive para esclarecer a responsabilidade do parlamentar no 
contexto do processo legislativo. 

De forma frequente e equivocada ouve-se que o vereador ou a vereadora que 
“trabalha” é o que propõe projetos de lei... O vereador João “trabalhou” muito neste primeiro 
semestre, apresentou quarenta projetos de lei, mas a vereadora Maria não “produziu” nada, 
pois não propôs projeto algum. 

É um grave erro pontuar o número de projetos de lei apresentados por um vereador ou 
por uma vereadora como critério para qualificar ou desqualificar o exercício do seu mandato. 

Mesmo por que “propor” projetos faz parte da atividade parlamentar, mas não “resume” 
a atividade parlamentar. Essa “fome” em propor projetos de lei chega ao ponto de, no Brasil, 
justificar a existência de um “comércio”. O parlamentar pode comprar um “kit” com noventa 
projetos, inclusive acompanhados de justificativa. É só “recortar”, “colar”, “assinar” e 
protocolar... Pode, mas não deve! 

Vejamos o caso de um vereador que, somente em janeiro e fevereiro deste ano, propôs 
trinta projetos de lei, mas não participou dos trabalhos de instrução dos demais projetos em 
tramitação, nas comissões, não se interessou pelas matérias, tampouco soube o conteúdo dos 
projetos que aprovou. Se a avaliação residir no critério do número de projetos apresentados, o 
vereador, neste caso, “trabalhou” muito... Mesmo que seus projetos contenham conteúdos 
superficiais, baixo nível de repercussão ou inconstitucionalidades. 

Agora, vamos analisar a postura de outro vereador, que ainda não propôs projeto de lei, 
mesmo decorridos seis meses de mandato, mas atuou consistentemente na instrução dos 
demais projetos, apropriou-se tecnicamente de seus conteúdos, discutiu-os com a sociedade, 
quanto as suas respectivas repercussões, formou seu convencimento e de maneira consciente 
e responsável votou os projetos submetidos à deliberação na câmara. Bem, diante do critério 
que leva em conta para a avaliação do mandato apenas o número de projetos de lei 
apresentados, a conclusão é de que este vereador “trabalhou” pouco... 

A questão é que o Brasil, em geral, e os municípios, em particular, não precisam de leis 
em “quantidade”, mas de leis “com” qualidade. A democracia amadurece, a cidadania afirma-
se e a sensação de segurança instala-se a partir de um quadro com poucas e boas leis. 
Montesquieu, em seu celebre “Do Espírito das Leis”, ensina que “as leis inúteis enfraquecem 
as leis necessárias”. 

Portanto, a missão do vereador e da vereadora está no pleno e responsável 
comprometimento do seu mandato com a construção qualificada de uma lei. A apresentação 
de um ou de outro projeto de lei, por parte de um parlamentar, pode ser episódica, no 
entanto, a atenção ao conteúdo que integra os projetos de lei em tramitação na câmara, 
mesmo os que não são de sua autoria, deve ser permanente. 

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 advogado André Leandro Barbi de Souza, autor do artigo, e à UVESP, dando-lhes 
ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 18 de setembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 321/2013 

 

 

Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal em 

face das gestões realizadas junto ao DNIT, que 

culminarão na aprovação dos projetos básico e 

executivo de alargamento do viaduto sob a linha férrea 

no Jardim São Jorge, bem como sobre a construção de 

passarela de transposição da linha férrea no final da 

Avenida João Pessoa, fazendo a interligação com a Rua 

Miguel Bechis Filho, no Jardim Flórida.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Prefeito Municipal pelas gestões 

realizadas junto ao DNIT, que culminarão na aprovação dos projetos básico e executivo 

de alargamento do viaduto sob a linha férrea no Jardim São Jorge, bem como sobre a 

construção de passarela de transposição da linha férrea no final da Avenida João Pessoa, 

fazendo a interligação com a Rua Miguel Bechis Filho, no Jardim Flórida.   

A aprovação foi noticiada no último dia 17 de setembro, durante reunião do 

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas realizada em Santo 

Antonio de Posse. Na ocasião, o superintendente do DNIT, Sr. Ricardo Rossi Madalena, 

informou, ainda, que também foi aprovada a construção de passarela de transposição da 

linha férrea no final da Avenida João Pessoa, fazendo a interligação com a Rua Miguel 

Bechis Filho, no Jardim Flórida. 

O alargamento do viaduto será realizado no encontro das ruas Azil Martins, Goiânia, 

Porto Alegre, em Nova Odessa, com a Rua Fuad Assef Maluf, em Sumaré.  

Trata-se de grande conquista para o Município, sendo certo que as obras 

anunciadas foram, por reiteradas ocasiões, pleiteadas por este Legislativo.  

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 Prefeito Municipal e ao superintendente do DNIT, dando-lhes ciência da propositura. 

  

Nova Odessa, 19 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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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. 125/2013 
“Dá a denominação de “Belizário Rodrigues Mendes” à Avenida Dois do 

loteamento denominado Jardim São Manoel” 
Art. 1º. Fica denominada “Belizário Rodrigues Mendes” a Avenida Dois (02) do 

loteamento Jardim São Manoel. 
Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, 

nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER    JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação dos ilustres membros desta Casa a 
presente proposição que tem por objetivo dar denominação à Avenida Dois do 
loteamento Jardim São Manoel. 

Filho de João Augusto Mendes e de Amélia Rodrigues Mendes, o Senhor Belizário 
Rodrigues Mendes nasceu em abril de 1926 em Paraguaçu (MG). 

Mudou-se para Nova Odessa em 1955, juntamente com sua família. Na época, 
fixou residência na Fazenda Vasconcelos, onde também trabalhou até 1961. 

Posteriormente, adquiriu uma residência no Jardim Santa Rosa, em cujo local 
reside até os dias atuais. 

Pai de dez filhos, o homenageado trabalhou no Instituto de Zootecnia durante 
vinte e cinco anos (período compreendido entre 1968 e 1993). 

Sua biografia anexa demonstra, por si só, a oportunidade da homenagem. 
Tendo em vista a relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível 

apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 
Nova Odessa, 16 de setembro de 2013.  

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER    JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
****************************************************************************************** 
PROJETO DE LEI Nº 126/2013 

“Institui, no calendário oficial do Município, o “Dia do Escriturário, Oficial 
Administrativo e Recepcionista” e dá outras providências”. 

Art. 1º. Fica instituído o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e 
Recepcionista” no calendário oficial do Município. 

Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, no dia 24 de maio. 
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, 16 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui, no 
calendário oficial do Município, o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e 
Recepcionista”. 

Consoante o contido no art. 16 da Lei Municipal n. 2.704, de 27 de maio de 2013, 
os empregos de Escriturário serão exercidos por pessoas que tenham ensino médio. Já o § 



 

67 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

2º do mesmo artigo estabelece que compete aos escriturários: “digitar textos e outros 
originais para a demanda de serviços administrativos; arquivar correspondências, 
processos e outros documentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado 
no Setor; efetuar cálculos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, 
conferir e registrar documentos diversos, verificando o cumprimento de normas 
referentes ao protocolo; informar e orientar o público, anotar recados, receber e 
encaminhar documentos; atender chamadas telefônicas, anotando e transmitindo 
recados, obter e fornecer informações; operar sistemas informatizados referentes ao 
Setor de Trabalho; atender pacientes e elaborar registro das avaliações em formulários 
específicos; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 
superior imediato”. 

O art. 18 da mesma lei estabelece que os empregos de Recepcionista também 
serão exercidos por pessoas que tenham nível médio. Já o § 2º do mesmo artigo fixa que 
compete aos recepcionistas: “atender chamadas telefônicas, prestar informações e 
anotar recados; efetuar o controle de agenda de assuntos, verificando os horários 
disponíveis e registrando as marcações realizadas para mantê-las organizadas e 
atualizadas; atender os interessados, procurando identificar suas necessidades, para 
prestar-lhes informações ou encaminhá-los aos servidores competentes; controlar o 
fichário e/ou arquivo de documentos relativo ao histórico dos assuntos, organizando-os e 
mantendo-os atualizados para possibilitar ao Setor responsável consultá-los quando 
necessário; preencher formulários e fichas; receber, registrar, controlar e distribuir 
papéis, documentos, processos e correspondências; executar outras tarefas pertinentes à 
sua área de atuação determinadas pelo superior imediato”. 

O emprego público de Oficial Administrativo, por seu turno, foi criado através da 
Lei n. 1.254, de 1º de julho de 1991. As atribuições das desse emprego foram fixadas 
através de Decreto do Executivo.  

Tais profissionais carregam a responsabilidade de estabelecer um elo entre o 
Poder Público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. 

Pretendemos, através do presente projeto, instituir uma data comemorativa para 
homenagear todos estes profissionais que atuam no nosso Município. A data eleita 
coincide com o dia da fundação do núcleo colonial de Nova Odessa (24 de maio). 

No tocante à legalidade da proposição, a fixação de datas comemorativas por lei 
municipal não excede os limites da autonomia legislativa de que foram dotados os 
Municípios. Mesmo se existir lei federal dispondo sobre esse tema, prevalece a autonomia 
municipal. 

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

Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 


