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PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019. 

 

PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI 04/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO 

ALVES TEIXEIRA, ESTABELECE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS CHÁCARAS 
DE RECREIO REPRESA, RECANTO LAS PALMAS E CHÁCARAS 

ACAPULCO. 

Projeto de Lei retirado da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019, pelo 

primeiro pedido de vistas feito pelo vereador VAGNER BARILON, restituído sem 

manifestação. 

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

 

Art. 1º. Fica estabelecido o desconto de 50% (cinquenta por cento) no 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis 

localizados nos bairros Chácaras de Recreio Represa, Recanto Las Palmas e 
Chácaras Acapulco. 
Parágrafo único. A Municipalidade deverá proceder ao desconto à época do 

lançamento Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), independentemente de 

requerimento do contribuinte. 
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 

de verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

Art. 4º. Revogam-se disposições em contrário.  

Nova Odessa, 24 de janeiro de 2019. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

PARECERES: 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Obs. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação contrário a 

tramitação do projeto de lei 04/2019 foi rejeitado na sessão ordinária do dia 18 de 

fevereiro de 2019. 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Antonio Alves Teixeira, que 

estabelece desconto de 50% (cinquenta por cento) no pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis localizados nos bairros Chácaras 

de Recreio Represa, Recanto Las Palmas e Chácaras Acapulco. 

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

A proposição tem por finalidade minimizar o sofrimento dos moradores da região 

conhecida como Pós-Anhanguera, que, há anos, convivem com uma 

infraestrutura precária. 
Em face do exposto, opino pela aprovação do presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 11 de março de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE OBRAS, SERV. PÚB. HAB. SEG.PÚBLICA E DES. URBANO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Antonio Alves Teixeira, que 

estabelece desconto de 50% (cinquenta por cento) no pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis localizados nos bairros Chácaras 

de Recreio Represa, Recanto Las Palmas e Chácaras Acapulco. 
Na condição de presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação, 

Segurança Pública e Desenvolvimento Urbano, avoco a relatoria do parecer. 

A presente proposição se reveste de inegável interesse público, tendo em vista 

que os moradores daquela localidade sofrem com a precariedade dos serviços 

de infraestrutura urbana. Caso aprovada, minimizará o sofrimento daqueles que, 

há anos, convivem com tantos desconfortos. 
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  

Nova Odessa, 25 de março de 2019. 
TIAGO LOBO  AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

 
02 – PROJETO DE LEI N. 47/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANGELO 

ROBERTO RÉSTIO, INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO CICLISMO. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Simbólico 
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Art. 1º.  Fica instituída a Semana Municipal do Ciclismo, a ser realizada na 

semana que antecede o dia 19 de agosto. 
Art. 2º. A critério dos gestores poderão ser desenvolvidas atividades incluindo, 

dentre outras: 

I - Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como 

meio de transporte;  

II - Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de 

esportes como instrumentos de qualidade de vida;  
IIl - Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres, e  

IV- Promover campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso 

da bicicleta. 
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, 3 de maio de 2019. 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do vereador Angelo Roberto Réstio que 

institui a Semana Municipal do Ciclismo. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

avoco a relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição 

Federal, encontrando-se em consonância com as disposições vigentes do nosso 

ordenamento jurídico.   

Por força da Constituição, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, 

que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse 

local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber (art. 30, I e II). 

Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é matéria 

abrangida pela competência legislativa da Câmara dos Vereadores.” (ADIn 

nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. Des. MÁRCIO 
BARTOLI). 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que a 

propositura preenche todos os requisitos necessários. 
Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 23 de maio de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto Réstio, 

que institui a Semana Municipal do Ciclismo. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que têm 

por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 
Município não importam em aumento da despesa pública.  
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição. 

Nova Odessa, 3 de junho de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto Réstio, 
que institui a Semana Municipal do Ciclismo. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por finalidade: 

I - difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como 

meio de transporte;  
II - promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de 

esportes como instrumentos de qualidade de vida;  

IIl - desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres, e  

IV- promover campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso 

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

proposição.  

Nova Odessa, 24 de junho de 2019.  
CAROLINA DE O. M. E RAMEH ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
03 – PROJETO DE LEI N. 55/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR WLADINEY 

PEREIRA BRIGIDA, DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AO 

PORTADOR DE “DIABETES MELLITUS” NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 

Simbólico 
 

Art. 1º. Ficam os hospitais públicos, os privados, os filantrópicos, os centros de 

saúde, as unidades de pronto atendimento, os postos de saúde, os laboratórios 

credenciados à Rede Municipal de Saúde e os serviços privados de análise 

clínica, a partir da vigência desta lei, obrigados a oferecer atendimento 
diferenciado aos portadores de “diabetes mellitus”, no tocante aos horários de 

exames que venham a ser feitos em caráter de jejum total, dando-lhes prioridade 

no atendimento. 
Art. 2º. A pessoa interessada na obtenção do benefício de que trata esta lei 

deverá requerê-lo, juntando prova de sua condição, ao responsável pelo serviço 

de coleta, que determinará as providências a serem cumpridas para o 
atendimento. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Nova Odessa, 3 de junho de 2019. 

WLADINEY PEREIRA BRIGIDA 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do vereador Wladiney Pereira Brigida, que 

dispõe sobre o atendimento prioritário ao portador de “diabetes mellitus” nos 

locais que especifica e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

avoco a relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 

proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição 

Federal, encontrando-se em consonância com as disposições vigentes do nosso 

ordenamento jurídico. 
Com relação à possibilidade de legislar sobre o tema, o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais assim se pronunciou sobre ato normativo com teor similar: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.º 

10.922/2016 – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – EXAMES DE JEJUM 
TOTAL – PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELITUS – SAÚDE – 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – NORMAS GERAIS – CONTRARIEDADE – 

INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO – 
RAZOABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA. A previsão da Lei n.º 10.992/2016, do 

Município de Belo Horizonte, sobre a possibilidade de o paciente portador de 

diabetes requerer prioridade na realização de exames de jejum total insere-se no 

âmbito da competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local 
facultada pelo inc. I do art. 30 da Constituição da República, legitimada ainda 

pelo fato de a esfera de governo municipal integrar a rede regionalizada e 

hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde, pelo que não há falar em 

invasão de competência normativa do Estado ou da União”. (Ação Direta Inconst 

Nº 1.0000.16.096910-1/000 - COMARCA DE Belo Horizonte - Requerente(s): 
PREFEITO DE BELO HORIZONTE - Requerido(a)(s): CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELO HORIZONTE representado(a)(s) por PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE) 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que a 

propositura preenche todos os requisitos necessários. 
Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 10 de junho de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o atendimento prioritário ao portador 

de “diabetes mellitus” nos locais que especifica e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer.  
Da análise da proposição, não se vislumbra qualquer aumento da despesa 

pública.  

Por outro lado, o atendimento prioritário se justifica uma vez que os diabéticos 

não podem permanecer por longos períodos sem se alimentar, sob pena de 

prejuízo ao equilíbrio glicêmico.  
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação do presente 

projeto de lei. 

Nova Odessa, 25 de junho de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o atendimento prioritário ao portador 

de “diabetes mellitus” nos locais que especifica e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 
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O atendimento prioritário se justifica uma vez que os diabéticos não podem 

permanecer por longos períodos sem se alimentar, sob pena de prejuízo ao 

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

proposição. 

Nova Odessa, 1º de julho de 2019.  
CAROLINA DE O. M. E RAMEH ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

04 – PROJETO DE LEI N. 56/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO 

ALVES TEIXEIRA, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O 

EVENTO JUNHO VERMELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

 

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o evento Junho 

Vermelho, dedicado ao incentivo à doação de sangue. 

Parágrafo único. A critério dos gestores poderão ser desenvolvidas as 

seguintes atividades, dentre outras: 

I – Divulgação dados e informações acerca do assunto, e 

II – Realização de palestras, campanhas e ações educativas incentivando a 

doação de sangue. 
Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no mês de junho em alusão ao 

disposto na Lei Estadual n. 16.389, de 15 de março de 2017. 
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, 3 de junho de 2019. 

WLADINEY PEREIRA BRIGIDA 
 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do vereador Antonio Alves Teixeira que 

institui no calendário oficial do Município o evento Junho Vermelho e dá outras 
providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

avoco a relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 

proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição 

Federal, encontrando-se em consonância com as disposições vigentes do nosso 
ordenamento jurídico.   

Por força da Constituição, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, 

que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse 

local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber (art. 30, I e II). 
Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é matéria 

abrangida pela competência legislativa da Câmara dos Vereadores.” (ADIn 

nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. Des. MÁRCIO 

BARTOLI). 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que a 
propositura preenche todos os requisitos necessários. 
Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 10 de junho de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Antonio Alves Teixeira, 
que institui, no calendário oficial do Município, o evento Junho Vermelho e dá 

outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que têm 

por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 

Município não importam em aumento da despesa pública.  
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  

Nova Odessa, 24 de junho de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Antonio Alves Teixeira, 

que institui, no calendário oficial do Município, o evento Junho Vermelho e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

O objetivo da proposição é aproximar Nova Odessa do movimento nacional 

intitulado "Eu dou sangue pelo Brasil". Tal movimento tem o objetivo de despertar 

a consciência nas pessoas sobre a necessidade de promover, regularmente, a 

doação de sangue.  

A campanha é batizada de “Junho Vermelho” em virtude da cor do sangue. É 

realizada em junho em virtude do Dia Mundial do Doador de Sangue, 
comemorado em 14 de junho. 
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  

Nova Odessa, 1º de julho de 2019.  
CAROLINA DE O. M. E RAMEH ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
05 – PROJETO DE LEI N. 57/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO 

GOMES DOS SANTOS, INSTITUI A SEMANA PÉ NA FAIXA. 
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 

Simbólico 

 

Art. 1º.  Fica instituída a ‘Semana Pé na Faixa’, a ser realizada na semana que 

antecede o dia 8 de agosto – Dia Internacional do Pedestre. 
Art. 2º. A ‘Semana Pé na Faixa’ tem por objetivos: 

I - mudar o comportamento, a cultura e o hábito dos motoristas, motociclistas e 

pedestres; 

II - conscientizar os motoristas e motociclistas da preferência do pedestre em 

faixa de travessia onde não há semáforos, conforme preceitua o art. 70 do 

Código de Trânsito Brasileiro; 
III – promover a educação, harmonia no trânsito e o respeito entre motoristas e 

pedestres, com resgate de valores que devem ser multiplicados a partir da 

adoção de uma nova postura dos motoristas e pedestres; 

IV – conscientizar a população sobre a necessidade de que pedestres 

atravessem sempre na faixa demarcada para esse fim, e 

V – conscientizar a população sobre as demais normas contidas no Código de 
Trânsito Brasileiro relacionadas aos pedestres. 
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, 12 de junho de 2019. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos 
que institui a Semana Pé na Faixa. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

avoco a relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 

proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição 
Federal, encontrando-se em consonância com as disposições vigentes do nosso 

ordenamento jurídico.   

Por força da Constituição, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, 

que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse 

local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber (art. 30, I e II). 
Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é matéria 

abrangida pela competência legislativa da Câmara dos Vereadores.” (ADIn 

nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. Des. MÁRCIO 

BARTOLI). 
Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que a 

propositura preenche todos os requisitos necessários. 
Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 24 de junho de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos 

Santos, que institui a Semana Pé na Faixa. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que têm 

por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 
Município não importam em aumento da despesa pública.  
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição. 

Nova Odessa, 25 de junho de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
06 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 02/2019 DE AUTORIA DO 
VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CONCEDE A MEDALHA DO 
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MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE ARRUDA BOTELHO AO SENHOR MATEUS 

ROSA TOGNELLA. 

Projeto de Lei retirado da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019, pelo 

primeiro pedido de vistas feito pelo ex-vereador OSEIAS DOMINGOS JORGE, 
restituído sem manifestação. 

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

 

Art. 1º. Fica concedida ao senhor Mateus Rosa Tognella, a medalha do mérito 

Dr. Carlos José de Arruda Botelho, em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao Município de Nova Odessa. 
Art. 2º. A honraria será entregue 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, 6 de março de 2019. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS TIAGO LOBO  VAGNER BARILON 

 

PARECERES: 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo que concede a medalha do mérito Dr. 

Carlos José de Arruda Botelho ao Senhor Mateus Rosa Tognella, 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. 3.074/2016, a saber: a) pessoas que tenham se destacado 

por seus méritos nos setores das ciências, artes, esportes, política, filantropia, 

das atividades empresarial e comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham 
prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso VI), e b) completa 

biografia do homenageado (art. 2º, inciso I). 

A proposição atende, ainda, à Lei n. 1.729, de 13 de março de 2000, que instituiu 

a honraria, bem como à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, que 

dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta 

natureza. 
Isto posto, opino favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 13 de março de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador Cláudio 
José Schooder, que concede a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda 
Botelho ao senhor Mateus Rosa Tognella. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Considerando que as proposições que tem por finalidade prestar homenagem às 

pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 
concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 

legislativo. 

Nova Odessa, 20 de março de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE OBRAS, SERV. PÚB. HAB. SEG.PÚBLICA E DES. URBANO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador Cláudio 
José Schooder, que concede a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda 

Botelho ao senhor Mateus Rosa Tognella. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem ao senhor Mateus 
Rosa Tognella, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

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

proposição. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2019. 
TIAGO LOBO  AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

 

07 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 04/2019 DE AUTORIA DO 

VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CONCEDE O TÍTULO DE 

CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ERIS JOSÉ DOS SANTOS. 

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

 
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Eris José 

dos Santos, 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, 18 de março de 2019. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO x. ALVES 

CARLA F. DE LUCENA  CLÁUDIO J. SCHOODER  TIAGO LOBO 

VAGNER BARILON 

 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Sebastião 

Gomes dos Santos, que concede título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor 

Eris José dos Santos, 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 da presidente desta Casa, promovi análise em relação 

ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os requisitos 
constantes da Lei n. 3.074/2016, a saber: a) pessoas que tenham se destacado 

por seus méritos nos setores das ciências, artes, esportes, política, filantropia, 

das atividades empresarial e comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham 
prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso VI), e b) completa 

biografia do homenageado (art. 2º, inciso I). 

A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, 

que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta 
natureza, verbis: 

“Art. 193. (....) 
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo: 

... 

d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes 

serviços ao Município; 
... 

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

mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”. 

Ressalte-se, por último, que o art. 16, XVIII da Lei Orgânica do Município 
estabelece que a Câmara Municipal possui competência para “conceder título de 

cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços 
ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, 

quatro quintos dos seus membros”. 

Em face do exposto, opino favoravelmente à tramitação da presente 

proposição. 
Nova Odessa, 22 de março de 2019. 

ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador 

Sebastião Gomes dos Santos, que concede o título de Cidadão Novaodessense 

ao senhor Eris José dos Santos. 

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

Considerando que as proposições que tem por finalidade prestar homenagem às 

pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 

concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 

legislativo. 
Nova Odessa, 1º de abril de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS    CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador 

Sebastião Gomes dos Santos, que concede o título de Cidadão Novaodessense 

ao senhor Eris José dos Santos. 
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem ao senhor Eris José 

dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade novaodessense. 
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  

Nova Odessa, 6 de maio de 2019. 
OSEIAS D. JORGE ANGELO R. RÉSTIO  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
08 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 05/2019 DE AUTORIA DO 

VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CONCEDE A MEDALHA 
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DO MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE ARRUDA BOTELHO AO SENHOR 

JOAQUIM RODRIGUES MONÇÃO. 

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

 
Art. 1º. Fica concedida ao senhor Joaquim Rodrigues Monção, a medalha do 

mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados ao Município de Nova Odessa. 
Art. 2º. A honraria será entregue 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, 18 de março de 2019. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO x. ALVES 

CARLA F. DE LUCENA  CLÁUDIO J. SCHOODER  TIAGO LOBO 

VAGNER BARILON 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo que concede a medalha do mérito Dr. 

Carlos José de Arruda Botelho ao Senhor Joaquim Rodrigues Monção, 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. 3.074/2016, a saber: a) pessoas que tenham se destacado 

por seus méritos nos setores das ciências, artes, esportes, política, filantropia, 

das atividades empresarial e comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham 
prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso VI), e b) completa 

biografia do homenageado (art. 2º, inciso I). 

A proposição atende, ainda, à Lei n. 1.729, de 13 de março de 2000, que instituiu 

a honraria, bem como à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, que 

dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta 

natureza. 
Isto posto, opino favoravelmente à tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 22 de março de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador 

Sebastião Gomes dos Santos, que concede o título de Cidadão Novaodessense 
ao senhor Joaquim Rodrigues Monção.  

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Considerando que as proposições que tem por finalidade prestar homenagem às 

pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 

concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 

legislativo. 

Nova Odessa, 1º de abril de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador 
Sebastião Gomes dos Santos, que concede a medalha do mérito Dr. Carlos José 

de Arruda Botelho ao senhor Joaquim Rodrigues Monção. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem ao senhor Joaquim 
Rodrigues Monção, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

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

proposição.  

Nova Odessa, 6 de maio de 2019. 
OSEIAS D. JORGE ANGELO R. RÉSTIO  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
09 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 07/2019 DE AUTORIA DO 

VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 

NOVAODESSENSE AO SENHOR JOSÉ HOFFMAN JUNIOR. 

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

 

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor José 

Hoffman Junior, 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, 2 de abril de 2019. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA  CARLA F. DE LUCENA  

CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

OSEIAS D. JORGE TIAGO LOBO VAGNER BARILON 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Avelino Xavier 

Alves, que concede título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor José Hoffman 

Junior, 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 da presidente desta Casa, promovi análise em relação 

ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os requisitos 
constantes da Lei n. 3.074/2016, a saber: a) pessoas que tenham se destacado 

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

biografia do homenageado (art. 2º, inciso I). 

A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, 

que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta 
natureza, verbis: 

“Art. 193. (....) 

§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo: 

... 

d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

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

... 

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

mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”. 

Ressalte-se, por último, que o art. 16, XVIII da Lei Orgânica do Município 
estabelece que a Câmara Municipal possui competência para “conceder título de 

cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços 

ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, 

quatro quintos dos seus membros”. 

Em face do exposto, opino favoravelmente à tramitação da presente 

proposição. 
Nova Odessa, 8 de abril de 2019. 

ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadão 

Novaodessense ao senhor José Hoffman Junior.  

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

Considerando que as proposições que tem por finalidade prestar homenagem às 

pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 

concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 

legislativo. 

Nova Odessa, 18 de abril de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Avelino 

Xavier Alves, que concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor José 
Hoffman Junior. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem ao senhor José 

Hoffman Junior, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

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

proposição. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2019. 
OSEIAS D. JORGE ANGELO R. RÉSTIO  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 08/2019 DE AUTORIA DO 

VEREADOR ANGELO ROBERTO RÉSTIO, CONCEDE O TÍTULO DE 
CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ANTÔNIO DE SOUZA ARAÚJO. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
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Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Antônio 

de Souza Araújo, 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, 2 de abril de 2019. 
ANGELO ROBERTO RÉSTIO 

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

CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

OSEIAS D. JORGE TIAGO LOBO  VAGNER BARILON 

 

PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Angelo Roberto 

Réstio, que concede título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Antônio de 

Souza Araújo, 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 da presidente desta Casa, promovi análise em relação 

ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os requisitos 
constantes da Lei n. 3.074/2016, a saber: a) pessoas que tenham se destacado 

por seus méritos nos setores das ciências, artes, esportes, política, filantropia, 

das atividades empresarial e comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham 
prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso VI), e b) completa 

biografia do homenageado (art. 2º, inciso I). 

A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, 
que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta 
natureza, verbis: 

“Art. 193. (....) 

§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo: 

... 
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes 

serviços ao Município; 

... 

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

mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”. 

Ressalte-se, por último, que o art. 16, XVIII da Lei Orgânica do Município 
estabelece que a Câmara Municipal possui competência para “conceder título de 

cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços 

ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, 

quatro quintos dos seus membros”. 

Em face do exposto, opino favoravelmente à tramitação da presente 

proposição. 
Nova Odessa, 8 de abril de 2019. 

ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Angelo 

Roberto Réstio que concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 

Antônio de Souza Araújo.  
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 

Considerando que as proposições que tem por finalidade prestar homenagem às 

pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 

concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 

legislativo. 

Nova Odessa, 18 de abril de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Angelo 
Roberto Réstio que concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 

Antônio de Souza Araújo. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem ao senhor Antônio 

de Souza Araújo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
novaodessense. 
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  

Nova Odessa, 6 de maio de 2019. 

OSEIAS D. JORGE ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

Nova Odessa, 09 de agosto de 2019. 

 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 

 

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO SOLENE 

Atendendo ao disposto no art. 37 da Lei Orgânica do Município e ao contido no 

art. 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a presidência desta Casa 

Legislativa CONVOCA os senhores vereadores para a sessão solene a ser 

realizada no dia 12 de agosto de 2019, com início às 17 hs, no Plenário “Simão 

Welsh”, localizado na rua Pedro Bassora, n. 77, Centro, Nova Odessa, visando a 

entrega do Diploma de Honra ao Mérito “Tudo Pela Ordem” a ser conferido 

aos advogados inscritos no convênio e assistência judiciária gratuita, em 

atendimento ao Decreto Legislativo n. 218, de 21 de maio de 2013. 

Nova Odessa, 02 de agosto de 2019. 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

 
 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 182, DE 06 DE AGOSTO DE 2019 

Autor: vereador Vagner Barilon 

 

"Que altera a redação dos artigos 267 e 268 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal". 

VAGNER BARILON, Presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, 

Estado de São Paulo;  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, na qualidade de 

presidente, promulgo a seguinte Resolução:  

Art. 1º. O art. 267 do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 267. O presidente da Câmara apresentará, até o dia vinte de cada 

mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês 

anterior, bem como a Câmara Municipal fará a publicação destes balanços 

em seu sítio eletrônico de Acesso à Informação, respeitando o mesmo 

prazo descrito neste artigo”. (LOM art.32, IX). 

Art. 2º. O art. 268 do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 268. O movimento de caixa do dia anterior será publicado 

diariamente, por meio do Portal de Transparência da Câmara Municipal, 

ressalvados os casos de impedimento de ordem técnica devidamente 

justificados, que deverão ser prontamente resolvidos. 

Parágrafo único. São exemplos de impedimentos de ordem técnica, 

dentre outros: 

a) Excesso de transações ou lançamentos contábeis no dia que 

atrasem as atividades do Setor de Contabilidade;  

b) Problemas com o servidor de internet que causem instabilidade na 

rede de informática da Câmara Municipal; 

c) Interrupção ou lentidão no acesso ao sítio eletrônico do Portal da 

Transparência devido à ação de programas maliciosos ou falhas no 

servidor de internet e ou web”. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Nova Odessa, 06 de agosto de 2019. 

 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º SEMESTRE ANO 2019 

Resolução n. 34-A de 27 de setembro de 1989. 

SESSÕES ORDINÁRIAS 23 

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 1 

SESSÕES SOLENES 0 

PROJETOS DE LEI 61 

*DO EXECUTIVO 26 

*DO LEGISLATIVO 35 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 6 

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 1 

DECRETOS LEGISLATIVOS 13 

RESOLUÇÕES 1 

REQUERIMENTOS 480 

MOÇÕES 128 

INDICAÇÕES 240 

ATOS DA MESA 3 

ATOS DO PRESIDENTE 26 

PROCESSOS 154 

PROTOCOLOS 1823 

OFICIOS 1000 

PORTARIAS 19 

AUTÓGRAFOS 52 

Reuniões Programa Vereador Estudante 3 

Reuniões Programa Câmara Melhor Idade 4 

 
Nova Odessa, 1º de agosto de 2019. 

 
VAGNER BARILON 

Presidente 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA N. 400, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 

 

"Nomeia o Senhor MARCUS VINICIUS DE FARIA para o cargo de 

Assistente Legislativo”. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 31, inciso II, da Lei Orgânica do 

Município, combinado com o art. 13, inciso VI, do Regimento Interno, e a vista do 

resultado do Concurso Público n. 001/2018, promovido pela Câmara Municipal,  

conforme homologação publicada no Diário Oficial Eletrônico do Poder 

Legislativo da Câmara Municipal de Nova Odessa, NOMEIA o senhor MARCUS 

VINICIUS DE FARIA, portador do RG. n. 48.934.927-4 e do CPF n. 423.105.448-

76, classificado na primeira colocação para o emprego de ASSISTENTE 

LEGISLATIVO, regido pela C.L.T., criado pela Lei Municipal n. 1.783, de 18 de 

dezembro de 2000, alterada pela Lei Municipal n. 1.964, de 06 de janeiro de 

2004, e Lei Municipal n. 2.489, de 11 de abril de 2011, com vencimento padrão 

"11-A". 

Nova Odessa, 1º de agosto de 2019. 

 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

1º Secretário 

 

TIAGO LOBO 

2º Secretário 

 

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

ATO N. 27, DE 5 DE AGOSTO DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no 

uso de suas atribuições regimentais, resolve: 

 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação da servidora abaixo, 

concedendo-lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

À servidora APARECIDA ROSA DE TRENTO, portadora do RG n. 

19.893.065-3, lotada no emprego de copeira/faxineira, na base de 1% (um por 

cento), referente ao 8º (oitavo) anuênio, com vigência a partir de 1º de agosto de 

2019, nos termos da Lei n. 2.586/2012, somando-se 33% (trinta e três por cento) 

ao total percebido. 

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro da servidora. 

 

Nova Odessa, 5 de agosto de 2019. 

 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 
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