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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2015, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL 

QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) EMPREGOS PÚBLICOS DE MONITOR 

ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ROGÉRIO 

SÂNDALO. 

 

Senhores vereadores em virtude do feriado municipal no próximo dia 15 de 

setembro e o ponto facultativo decretado para o dia 14 de setembro a próxima sessão 

ordinária será realizada no dia 16 de setembro de 2015 às 18 horas. 

 

As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 

 

Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 
PAUTA DE INDICAÇÔES 

 

1. N. 718/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, a recuperação da 

malha asfáltica nas ruas no, Parque Residencial Klavin. 

 

2. N. 719/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à manutenção da sinalização de solo 

(faixa de pedestres) na Creche Simão Welsh, na Avenida São Gonçalo. 

 

3. N. 720/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 

Edmundo Zorzetto, esquina com Rua 9, próximo do nº 87, no Jardim Campos Verdes. 

 

4. N. 721/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Octávio 

Guedes, no cruzamento com a Rua Olívio Bellinate, no Jardim Campos Verdes. 

 

5. N. 722/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de melhorias no local usado para espera de 

atendimento no Fórum, conforme especifica. 

 

6. N. 723/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Ipês, no trecho entre as 

ruas, Tamboril e Pinheiros, no Jardim Palmeiras. 

 

7. N. 724/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua dos Mognos, no trecho 

entre as ruas, Tamboril e Jacarandás, no Conjunto Habitacional Palmeiras. 
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8. N. 725/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Valdiney Guariento, no 

trecho entre, a Rua Ana Julia de Oliveira e Rua das Nogueiras, no Jardim Palmeiras. 

 

9. N. 726/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua 

Anchieta, entre as ruas 13 de Maio e Prof. Carlos Liepin, no Centro. 

 

10. N. 727/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a recuperação da 

malha asfáltica da Rua Jorge Hunter, na esquina com a Rua Joaquim Sanches, no Jardim 

Bela Vista. 

 

11. N. 728/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo, que através do setor competente, realize estudo visando a 

instalação de uma lombada na Rua Maria Raposeira Azenha, de frente ao número 654, na 

Vila Azenha. 

 

12. N. 729/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo, que através do setor competente, realize estudo visando a 

instalação de uma lombada na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira de frente 

ao número 521, no Residencial Mathilde Berzin. 

 

13. N. 730/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Prefeito Municipal que através dos setores competentes faça a recuperação da 

malha asfáltica na Rua Rio Branco, frente ao NOHOTEL n. 730, centro. 

 

14. N. 731/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica na Rua 

Jeronimo David, no Pq. Residencial Francisco Lopes Iglesias. 

 

15. N. 732/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) da guia e calçada de todas as 

ruas do Jardim São Jorge. 

 

16. N. 733/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a revitalização da sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres e 

lombada), com certa urgência, na Rua Rio Branco, cruzamento com a Rua Pedro Bassora, 

no Jardim Santa Rosa. 
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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. 
 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes 
os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua vigésima nona sessão ordinária do terceiro ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 14 
(quatorze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Marineuza Lira da Silva 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 699/2015 que indica a limpeza (varrição) das vias do Jardim Santa 
Rosa, especialmente das ruas Riachuelo, Carlos Liepin e Eduardo Leekning. Do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 700/2015 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de retirada de entulho depositado na Rua da Felicidade, nº 956, no Jardim 
Terra Nova. INDICAÇÃO N. 701/2015 que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de 
sinalização no solo (faixa de pedestres) na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, esquina 
com a Rua Augusto Lovatti, no Jardim Planalto. INDICAÇÃO N. 702/2015 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de reparos na camada asfáltica da Rua Henrique Whitehead, 
esquina com Avenida Industrial Oscar Bergren, no Parque Industrial Recanto. INDICAÇÃO N. 
703/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho na Rua 
Benedito Capelato, próximo do nº 42, no Parque Fabrício. INDICAÇÃO N. 704/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de cinco árvores e a retirada de duas 
árvores na Rua Vitório Fadel, esquina com a Rua José Carlos de Oliveira, no Jardim 
Marajoara. INDICAÇÃO N. 705/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
sinalização no solo (faixa de pedestre) na Rua José de Camargo, próximo da APAE, no 
Residencial Klavin. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 706/2015 que indica ao 
Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a aplicação de raspa de 
asfalto na Rua Carlos R. Fraschetti, no Jardim Flórida. INDICAÇÃO N. 707/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de reparos em um bueiro existente, na Rua Guilherme 
Klavin, na altura do nº 31, no jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 708/2015 que indica ao Poder 
Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Rute Klavin Grikis, 
entre a Rua José Carlos de Oliveira e a Av. Brasil, no Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 
709/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma “canaleta 
de escoamento de água” na Rua Julio Marmile esquina com a Rua Riachuelo, no jardim Bela 
vista. INDICAÇÃO N. 710/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação 
de uma “canaleta de escoamento de água” na Rua José Carlos de Oliveira, esquina com a 
Rua João Carlos Pedrosa no Jardim Marajoara. Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
INDICAÇÃO N. 711/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da 
Rua José Carlos de Oliveira, no trecho entre as ruas, João Carlos Pedrosa e Vitório Fadel, no 
jardim Marajoara. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 712/2015 que indica a 
necessidade de substituição do alambrado da CMEI Professora Walderez Gazzetta (antiga 
CMEI João de Barro), no Jardim Planalto. INDICAÇÃO N. 713/2015 que indica ao Poder 
Executivo que promova gestões junto ao setor responsável e à CPFL, visando melhorias e 
reparos/manutenção na iluminação da Avenida Brasil e das ruas Emydgio Pierozzi, 
Guilherme Klavin e Vicente Lemma, situadas no Jardim Novos Horizontes e Jardim 
Marajoara. INDICAÇÃO N. 714/2015 que indica a necessidade de poda das árvores situadas 
na Rua Sílvio de Paula, em frente ao n. 665, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, INDICAÇÃO N. 715/2015 que indica a necessidade de 
poda da árvore situada na Rua Anchieta, esquina com a Rua Eduardo Leekning. Do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, INDICAÇÃO N. 716/2015 que indica ao Poder Executivo 
que promova gestões junto à CPFL visando à manutenção urgente da iluminação (lâmpadas 
queimadas) na Rua Durval Pavaneli, nº 75 – Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 717/2015 
que indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a poda de galhos 
da árvore que está sobre a rede elétrica na Rua Durval Pavaneli, 75 – Monte das Oliveiras. 
MOÇÕES DE PESAR: Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 204/2015 voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria de Lourdes Druzian. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
MOÇÃO N. 205/2015 voto de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Odair Santoro (faixa 01). 
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente 
anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 361/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
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campanha de castração de animais. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 03). 
REQUERIMENTO N. 439/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações complementares do Chefe do Executivo sobre a presença de animais no 
Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N. 497/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de estudo voltado à implantação de uma Unidade Básica de Saúde na região 
formada pelos bairros Residencial Triunfo, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II e 
Terra Nova. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários e dois 
votos favoráveis (faixa 05). REQUERIMENTO N. 498/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de creche na região formada pelos bairros Residencial Triunfo, Santa Luiza I e 
II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários e três votos favoráveis 
(faixa 06). REQUERIMENTO N. 583/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre as medidas que serão adotadas com 
relação aos caminhões que aguardam a entrega de mercadorias no Supermercado Pague 
Menos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 585/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia do contrato firmado com a 
empresa J. R. da Silva Jardinagem ME. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo 
REPROVADO por cinco votos contrários e três votos favoráveis (faixa 08). A sessão é 
suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o presidente anuncia o REQUERIMENTO N. 
586/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de 
fiscalização, cópia das ordens de serviço vinculadas ao processo PP n. 94/2014 (pregão 
presencial objetivando a contratação de empresa para serviço de capinação). É colocado 
em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição. Por 
se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado 
(faixa 09). REQUERIMENTO N. 607/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a formalização de novo Termo de 
Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, no que tange à contratação de 
comissionados. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo 
REPROVADO por cinco votos favoráveis, dois votos contrários e uma ausência (faixa 10). 
REQUERIMENTO N. 608/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações das agências bancárias e do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade 
da Lei n. 2.655/12, que dispõe sobre a instalação de sistema de segurança de portas 
giratórias com detector de metais nas casas lotéricas e agências dos correios que 
funcionem como correspondentes bancários. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 
609/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal e da Secretaria Estadual de Gestão Pública, sobre estudos voltados a 
disponibilização de mais locais do Programa Acessa São Paulo em Nova Odessa. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 12). REQUERIMENTO N. 610/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de implantação de Centro Cultural 
na área em frente à Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa). A discussão e votação 
do requerimento restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 13). 
REQUERIMENTO N. 611/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de sentido único de direção 
na Rua das Araucárias, na quadra onde se encontra situada a Paróquia Santa Josefina 
Bakhita, no Jardim Alvorada, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, a 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 612/2015 de autoria da 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do secretário de Esporte 
Municipal sobre as medidas que serão adotadas com relação à área que especifica, situada 
nas dependências do Ginásio de Esportes “Jaime Nercio Duarte”, no Jardim Santa Rosa. É 
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colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 613/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita ao Poder Executivo a necessidade da troca de lâmpadas 
queimadas, troca de telhas e conserto do alambrado da escola EMEF Paulo Azenha - Vila 
Azenha. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursa. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 
614/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da EMTU 
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) sobre a possibilidade de 
disponibilização de micro-ônibus, duas vezes ao dia, para atender os moradores das 
chácaras Las Palmas, Acapulco e Recreio Represa. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 
615/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, encaminha cópia da Lei n. 2.976, de 6 de 
agosto de 2015, que dispõe sobre penalização a estabelecimentos que comportam 
máquinas de caça-níqueis e similares no âmbito do Município e dá outras providências, à 
Delegacia de Polícia Civil e à Polícia Militar. A discussão e votação do requerimento 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 18). REQUERIMENTO N. 
616/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a demanda por exame de mamografia na rede municipal de 
Saúde. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 617/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de 
uma ACADEMIA DA MELHOR IDADE na Comunidade Santo Antônio, no Guarapari. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 618/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de um 
ponto de táxi em frente à Papelaria Duarte, situada na Avenida João Pessoa, nº 572, no 
Centro. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 619/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de 
uma Academia da Melhor Idade no Residencial Klavin. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). 
REQUERIMENTO N. 620/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a manutenção da malha asfáltica da Rua 
Manoel Morais Filho, no Jardim Maria Helena. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 
621/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre as ações que serão adotadas voltadas à acessibilidade, no que 
tange o rebaixamento de calçadas. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 622/2015 de 
autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de implantação de banco e cobertura no ponto de táxi 
situado na Avenida Carlos Botelho, em frente à Câmara Municipal. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
25). REQUERIMENTO N. 623/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a instalação de faixa elevada para travessia 
de pedestres no trecho em frente à UBS I (Unidade Básica de Saúde I), no centro da cidade. 
É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO discursa. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 624/2015 de 
autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre a possibilidade de implantação de semáforo com botão de pedestre na Av: 
Dr. Carlos Botelho, em frente à UBS I, no Centro. É colocado em discussão, a vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 625/2015 de autoria do vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a possibilidade 
de implantação de um cinema em nosso município, conforme específica. É colocado em 
discussão, os vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 626/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de sentido único de direção na Rua Antônio Constâncio (sentido Centro), 
devido a rua ser estreita e com grande fluxo de veículos, no Jardim Dona Maria Raposeira 
Azenha. É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em 
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votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 627/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o centro comunitário do Residencial Mathilde Berzin. É colocado em discussão, os 
vereadores AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 
628/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a aplicação da Lei n. 1.974, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre 
adoção de procedimentos necessários ao convívio dos animais no perímetro urbano do 
Município de Nova Odessa e dá outras providências. É colocado em discussão, o vereador 
AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 629/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia das notas fiscais relativas à aquisição 
de sorvetes. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 32). 
REQUERIMENTO N. 630/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informação ao Chefe do Executivo sobre a parceria com clínicas odontológicas para 
a prevenção do câncer de boca. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). MOÇÃO N. 190/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Diretor de Cultura e 
Turismo, Sr. Leonardo Blanco, e com toda a sua equipe, pela 2º edição da Revirada Cultural 
(Estação do Rock), realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em frente à antiga Estação 
Ferroviária de Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 34). MOÇÃO N. 195/2015 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Serviço de Orientação e Solidariedade 
de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da Turma 02/2015. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 35). MOÇÃO N. 
199/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o jornal 
“Página Popular” e com a jornalista Isabela Santos, em face da matéria intitulada “Imóvel é 
supervalorizado em negociação entre Prefeitura e Construtora”. É colocada em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o 
pedido atendido. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo o 
pedido atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 36). MOÇÃO N. 200/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com a Primeira Dama e 
Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa Andréa Souza, pelo apoio e 
participação na abertura do 19º JORI (Jogos Regionais dos Idosos) ocorrido no último dia 20. 
É colocada em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 37). MOÇÃO N. 201/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com a delegação 
novaodessense, com o Secretário Municipal de Esportes Angelo Roberto Réstio, à chefe de 
delegação Anita Pezzo, aos monitores e voluntários pelo 19º JORI (Jogos Regionais dos 
Idosos). É colocada em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 38). MOÇÃO N. 202/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com a Presidente do 
FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo) e Primeira Dama do 
Estado de São Paulo Lú Alckmin, pela belíssima abertura do 19º JORI (Jogos Regionais dos 
Idosos) ocorrido no último dia 20, na cidade de Mogi Guaçu. É colocada em discussão, a 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita a leitura na íntegra da proposição, 
sendo o pedido atendido. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
39). MOÇÃO N. 203/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao escritor Clayton 
de Jesus Camargo, pelas razões que especifica. É colocada em discussão, o vereador JOSÉ 
PEREIRA solicita a leitura parcial da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores 
JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
40). MOÇÃO N. 206/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos às 
fisioterapeutas Patrícia Helena Fassina e Bruna Hashimoto e ao professor de Educação 
Física Fábio Neves da Silva, pelo excelente trabalho realizado no setor de Fisioterapia do 
Hospital Municipal. É colocada em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 41). Na 
sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 42), CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO (faixa 43) e VAGNER BARILON (faixa 44) utilizam a Tribuna Livre. Após o intervalo 
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regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
23/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE DISPÕE SOBRE O 
TRANSPORTE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
URBANO DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita a retirada do projeto. O pedido de retirada é submetido ao Plenário, sendo 
reprovado. O parecer é colocado em votação, sendo APROVADO por sete votos favoráveis 
(AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
VAGNER BARILON) e uma ausência (ANTONIO ALVES TEIXEIRA) (faixa 45). 02 – PARECER DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO 
DE LEI N. 30/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE DISPÕE SOBRE FEIRAS 
ITINERANTES INTERMUNICIPAIS, ESTABELECE NORMAS PARA A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE 
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em 
discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita a retirada do projeto. Os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. O vereador JOSÉ PEREIRA se 
manifesta nos termos do artigo 135 do Regimento Interno. Os vereadores VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, VAGNER BARILON e LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO discursam. O 
pedido de retirada é submetido ao Plenário, sendo reprovado. O parecer é colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por sete votos 
favoráveis (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS e VAGNER BARILON) e um voto contrário (JOSÉ PEREIRA) (faixa 46). 03 – 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI N. 39/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE ALTERA 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL N. 2.084, DE 12 DE SETEMBRO DE 2005. É 
colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita o adiamento da discussão da 
proposição por cinco sessões. O pedido de adiamento é submetido ao Plenário, sendo 
reprovado por cinco votos contrários e quatro votos favoráveis. O parecer é colocado em 
discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e AVELINO 
XAVIER ALVES discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por cinco votos 
favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON), um voto contrário 
(JOSÉ PEREIRA) e duas ausências (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) 
(faixa 47). 04 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO 
A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 60/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER 
ALVES, QUE DISPÕE SOBRE O PROJETO HABITE-SE ECOLÓGICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. É colocado em votação, sendo 
REPROVADO por seis votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
e VAGNER BARILON), um voto favorável (ANTONIO ALVES TEIXEIRA) e uma ausência 
(CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 48). 05 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 63/2015 DE AUTORIA 
DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 100% (CEM POR 
CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS 
EM QUE ESTEJAM INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS 
ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS. A votação da proposição restou 
prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 49). 06 – PARECER DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
65/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA UNATI 
- UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A votação da 
proposição restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 50). Na 
sequência, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 51), VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA (faixa 52), JOSÉ PEREIRA (faixa 53) e AVELINO XAVIER ALVES (faixa 54) 
utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o presidente informa que a próxima 
sessão ordinária será realizada no dia 08 de setembro de 2015. Nada mais havendo a 
tratar, declara encerrada a sessão (faixa 55). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário       Presidente       2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 610/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de implantação de Centro Cultural na área 
em frente à Praça dos Três Poderes (Avenida João 
Pessoa). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Conforme nota da assessoria de Imprensa da Prefeitura, datada de 9 de outubro de 

2013, o Ministério da Cultura liberou recursos de R$ 1 milhão para serem investidos na 
adequação do espaço para um centro cultural no Jardim das Palmeiras. 

Segundo a nota, o local, que fica próximo à Paróquia Nossa Senhora Josephina 
Bakita, teria um anfiteatro com 220 lugares e estrutura para receber eventos diversos, 
além de espaços para atividades culturais diversificadas. 

Por outro lado, na Avenida João Pessoa existe uma área ampla que se encontra 
ociosa, sendo propícia a implantação desse equipamento público.  

Em face do exposto, tendo em vista o fácil acesso à Avenida João Pessoa, 
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a 
possibilidade de alteração do espaço público em questão e a sua implantação na área em 
frente à Praça dos Três Poderes.  

Nova Odessa, 25 de agosto de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA  

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

 
REQUERIMENTO N. 615/2015  
 

Assunto: Encaminha cópia da Lei n. 2.976, de 6 de agosto de 

2015, que dispõe sobre penalização a estabelecimentos que 

comportam máquinas de caça-níqueis e similares no âmbito 

do Município e dá outras providências, à Delegacia de Polícia 

Civil e à Polícia Militar. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 30 de outubro do corrente ano, o vereador subscritor apresentou o projeto de 

lei n. 72/2015, que, após ser aprovado por unanimidade por esta Câmara Municipal, deu 

origem à Lei n. 2.976, de 6 de agosto de 2015, que dispõe sobre penalização a 

estabelecimentos que comportam máquinas de caça-níqueis e similares no âmbito do 

Município e dá outras providências.  

A lei prevê a aplicação de multa, no valor de dez (10) salários mínimos vigentes, ao 

estabelecimento infrator e, na reincidência, a cassação do alvará de funcionamento desse 

estabelecimento.  

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

ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao delegado da Polícia Civil de Nova 

Odessa e ao comandante do Pelotão da Polícia Militar, encaminhado-lhes cópia da sobredita 

lei, para conhecimento. 

Nova Odessa, 26 de agosto de 2015. 

 
JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 631/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de implantação de uma Academia da 

Melhor Idade nas Chácaras Recanto. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Indubitavelmente, a implantação das chamadas “Academias da Melhor Idade” em 

diversos bairros da cidade foi recebida com grande alegria pela população, que utiliza os 

equipamentos de forma constante e rotineira.  

Em face do exposto, buscando ampliar esse benefício a todas as localidades, 

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 uma Academia da Melhor Idade nas Chácaras Recanto. 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 632/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o recapeamento da Rua das Aroeiras do Jardim das 

Palmeiras. 

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 se digne manifestar sobre a data prevista para o 

recapeamento da Rua das Aroeiras, do Jardim das Palmeiras. 

 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 633/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de estudo voltado ao término da 

implantação de cerca nas laterais, nas entradas e nas 

áreas das casas da Vila dos Idosos.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em outubro de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 

399/2014, solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de estudo 

voltado ao término da implantação de cerca nas laterais, nas entradas e nas áreas das 

casas da Vila dos Idoso.  

Em resposta à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que a Diretoria 

de Serviços Urbanos finalizaria a implantação solicitada conforme o cronograma do setor.  

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 conclusão do serviço em questão (implantação de grades 

nas entradas e laterais das casas da Vila dos Idosos, para oferecer maior segurança aos 

moradores). 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 634/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a implantação de uma Academia da Melhor Idade, no 

Parque Residencial Lopes Iglesias. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Em atendimento à solicitação dos moradores da região formada pelos bairros 

Parque Residencial Lopes Iglesias, Jardim Conceição, Green Village e Vila Letônia, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

implantação de uma Academia da Melhor Idade na referida região. 

 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 635/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a negociação com o Governo do Estado de São Paulo para 

a liberação de um espaço no Instituto de Zootecnia – IZ, 

para a construção de banheiros no ponto destinado aos 

caminhões de aluguel.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos motoristas dos caminhões de aluguel, 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 negociação com o Governo do Estado de São Paulo, postulando a liberação 

de local para a construção de banheiros no Instituto de Zootecnia, destinados aos 

motoristas que ficam na Rua Heitor Penteado. 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 636/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a implantação de uma rua de ligação dos bairros Parque 

Fabrício e Jardim Planalto ao centro da cidade, passando 

pelo Instituto de Zootecnia até a Rua Heitor Penteado.     

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores: 

 

Em setembro de 2013, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 

593/2013, solicitando informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de uma rua 

de ligação dos bairros Parque Fabrício e Jardim Planalto ao centro da cidade, passando pelo 

Instituto de Zootecnia até a Rua Heitor Penteado.  

Em resposta à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que a 

Administração realizaria estudos e se verificada a real necessidade da referida implantação, 

iriam solicitar autorização do Instituto de Zootecnia para execução da referida benfeitoria.     

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de uma rua ligando os bairros 

Parque Fabrício e Jardim Planalto ao centro da cidade. 

 O estudo já foi realizado? 

 Qual o posicionamento da Administração sobre o assunto?  

 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 637/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a construção de passeio público na Rua Octavio Guedes, 

no Jardim Campos Verdes.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a construção de um passeio público na 

Rua Octavio Guedes, no Jardim Campos Verdes.  

Conforme demonstram as fotografias anexas, o passeio se faz necessário devido ao 

alto fluxo de veículos na referida via, com risco de acontecer acidentes no local. 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

Fotos tiradas dia 26/07/2015 
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REQUERIMENTO N. 638/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a possibilidade de implantação de semáforo com botão de 

pedestre na Rua Washington Luiz, cruzamento com a Rua 

Duque De Caxias. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes que utilizam a Rua Duque 

De Caxias e que relataram a necessidade de implantação de semáforo no referido trecho. 

Como existe um cartório, padaria, varejão, o trânsito acaba ficando mais carregado e nem 

todos os motoristas respeitam a sinalização lá existente. 

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

no que tange esta iniciativa, 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 semáforo com botão de 

pedestre na Rua Washington Luiz, cruzamento com a Rua Duque de Caxias. 

 Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 639/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudos voltados a parceria público-

privada para construção de um centro de eventos 

culturais em nosso município, conforme especifica.    

 

Senhores Vereadores: 

 

Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi questionado em relação a 

existência de projetos que tratem do assunto supramencionado. 

Este local, poderia ser utilizado tanto para realização de eventos oficiais do 

município, quanto para realização de eventos da comunidade. 

Sabemos, porém, que os recursos da administração estão escassos, contudo, 

fazendo parcerias entre a iniciativa privada e a prefeitura, todos saem ganhando, pois, um 

local como esse desenvolve o comércio de nosso município, traz maior entretenimento à 

população entre outras coisas que beneficiam à todos em nossa cidade.   

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 a implantação das melhorias 

supramencionadas. 

Nova Odessa, 02 de setembro de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 640/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o impacto financeiro resultante do Decreto n. 3.427, de 28 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a redução 

temporária de expediente nas repartições públicas 

municipais que especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A Prefeitura anunciou no último dia 31 de agosto, um pacote de medidas para 

redução de despesas. Entre as ações está a redução temporária da carga horária dos 

servidores.  

Conforme disciplinado pelo Decreto n. 3.427, de 28 de agosto de 2015, do dia 1º 

de setembro até o dia 11 de dezembro, servidores de determinados setores trabalharão, no 

máximo, seis horas diárias.  

Em face do exposto, para acompanhamento 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 o impacto 

financeiro resultante do decreto acima mencionado.  

Nova Odessa, 2 de setembro de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 641/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a existência de estudos voltados à construção 

de reservatórios de água na cidade.  

 

Senhores Vereadores: 

  

Conforme matéria jornalística veiculada no portal G1, vinte e nove reservatórios 

estão sendo construídos na Região Metropolitana de São Paulo, cada um com capacidade 

para armazenar 15 milhões de litros de água. A medida visa aumentar a capacidade de 

armazenamento de água tratada em 10%. 

Os reservatórios estão sendo construídos em lugares altos, para distribuir a água 

pela força da gravidade, evitando o desperdício e a falta d'água. (fonte:  

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/11/agua-usada-por-moradores-da-grande-sao-

paulo-sera-reutilizada.html). 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudo voltado à construção de novos 

reservatórios de água, nos moldes acima especificados, para aumentar a capacidade de 

armazenamento de água tratada no nosso município. 

Nova Odessa, 03 de setembro de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 642/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudos voltados a implantação de uma 

ACADEMIA AO AR LIVRE no bairro Jardim Bela Vista. 

 

Senhores Vereadores:   

 

Trata-se de um bairro muito populoso e em conversa com os moradores podemos 

verificar o anseio em contar com uma área deste tipo naquela região. Um local sugerido 

para implantação da referida academia é na esquina com as ruas André Carlos Liepin com a 

Rua João Bassora. 

O referido local, precisa ainda ser revitalizado, ter alongamento de suas calçadas e 

melhorar a acessibilidade. 

Entendo que uma área como esta, poderá atender diversas faixas etárias e trazer 

um momento de lazer e entretenimento para os munícipes daquela região. 

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 à implantação de Academia ao Ar Livre no local 

supramencionado. 

Nova Odessa, 03 de setembro de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 643/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudos voltados a aumento na 

arborização da praça Dr. César Ladeia no Res. Jequitibás, 

conforme especifica. 

 

 

Senhores Vereadores: 

 

Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi questionado quanto ao 

assunto acima. A área em questão tem um espaço relativamente grande. 

Na referida área poderiam ser plantadas muitas árvores ainda e assim deixar a 

temperatura mais amena para as crianças e demais munícipes que vierem a utilizar o local. 

Sabemos da possibilidade da realocação de árvores já grandes, o que traria benefícios a 

curto e médio prazo. 

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 aumento na arborização da referida praça. 

Nova Odessa, 03 de setembro de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 644/2014 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudos voltados a construção de ciclovias 

no Parque Manoel Jorge, conforme especifica.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi questionado sobre a 

inexistência de locais com segurança para a utilização de bicicletas em nosso município.  

O referido local conta com uma extensa área com calçamento utilizada para 

caminhantes, a sugestão é que paralelo a este calçamento, seja construído uma ciclovia, 

aproveitando parte da estrutura existente como guias.  

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 construção de ciclovia dentro do referido parque.    

Nova Odessa, 03 de setembro de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 645/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudo voltado a terceirização dos 

serviços de limpeza do Velório e do Cemitério, pelas 

razões que especifica.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista o número reduzido de servidores que atuam na área de limpeza e 

manutenção dos próprios públicos, 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 a terceirização dos serviços 

de limpeza do Velório e do Cemitério. 

 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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REQUERIMENTO N. 646/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a permanência de assistentes sociais no Hospital e 

Maternidade Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”, no 

período noturno, ou em plantões à distância. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Os assistentes sociais desempenham um importante trabalho no Hospital e 

Maternidade Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”. Todavia, a atuação desses profissionais 

se encerra às 19h, sendo que após esse horário a população fica desprovida desse serviço.   

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 da permanência de assistentes sociais no 

Hospital, no período noturno, ou através de plantões à distância. 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 647/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação das medidas que especifica para aprimorar 

o trânsito de veículos nas ruas Pres. Juscelino K. de 

Oliveira e Aristides Bassora.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista o crescimento da cidade e a necessidade de reformulação do 

trânsito em algumas vias, 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 abertura da Rua Pres. Juscelino K. de 

Oliveira, na altura do Hospital Municipal, e sua interligação com o CTVP. 

Com a implantação do Hospital Municipal, a via em questão foi interditada na 

altura da Avenida João Pessoa, com a colocação de blocos e a implantação de um 

estacionamento no trecho situado entre a Prefeitura e o Hospital.  

Por outro lado, a abertura dessa via propiciaria uma remodelação no trânsito local, 

com a possibilidade de implantação de sentido único de direção nessa via e na Rua 

Aristides Bassora, aprimorando o tráfego de veículos e pedestres especialmente no entorno 

do Hospital Municipal.    

 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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REQUERIMENTO N. 648/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação das medidas que especifica para aprimorar 
o trânsito de veículos na Avenida Antonio Rodrigues 
Azenha. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O trânsito na Avenida Antonio Rodrigues Azenha e adjacências tem se complicado 

diariamente. Em recente visita realizada aos moradores da Vila Azenha e do Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, a vereadora coletou algumas sugestões que poderão ser utilizadas para 
disciplinar o trafego de veículos naquela região. 

A primeira sugestão se refere a implantação de sinalização proibindo a parada e o 
estacionamento de veículos na sobredita avenida. A proibição resultaria em mais espaço no 
leito carroçável da via, permitindo a sua subdivisão em três faixas. A primeira faixa seria 
utilizada para o trânsito de veículos no sentido bairro/centro, com a devida sinalização de 
solo. Já as duas outras faixas seriam utilizadas para o trajeto centro/bairro, ficando uma 
dessas faixas destinada à conversão às ruas Dona Maria Rapozeiro Azenha e Bento Toledo 
Rodovallo.       

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 implantação das medidas acima 
mencionadas na Avenida Antonio Rodrigues Azenha. 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
 

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

REQUERIMENTO N. 649/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a realização de mutirão para a cirurgia de catarata.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Consoante informação prestada a esta Câmara Municipal em abril de 2014, 
naquela época o Município possuía uma demanda reprimida de 160 pacientes que 
aguardavam a cirurgia de catarata (Ofício CAM n. 181/2014 encaminhado em atendimento 
ao requerimento n. 205/2014 de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena). 

Na ocasião, o Chefe do Executivo informou, ainda, que a Secretaria de Saúde 
pretendia elaborar uma programação para dirimir esse número, além de buscar parceria 
junto a Secretaria de Saúde do Município de Cosmópolis – SP, a qual possui hospital 
referência para realização de exames específicos.  

Por outro lado, no último dia 5 de agosto, a assessoria de Imprensa da Prefeitura 
divulgou nota informando que o Município realizou mutirão para zerar demanda por exame 
que antecede a cirurgia de catarata.   

Em face do exposto, REQUEREMOS, 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 realização das cirurgias de catarata 
propriamente ditas. 

Nova Odessa, 2 de setembro de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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REQUERIMENTO N. 650/2015 
 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas que serão adotadas para conter o vazamento 

de esgoto/águas pluviais no Bosque Isidoro Bordon. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor recebeu de um munícipe vídeo com o registro de vazamento 

que vem ocorrendo no Bosque Isidoro Bordon nos dias de chuva. Segundo o morador, o 

problema se originou devido à implantação de novos loteamentos na região do Jardim 

Marajoara e a existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede coletora de 

esgoto.    

Ele entende que um estudo deverá ser feito para redirecionar a tubulação de 

esgoto que passa dentro do referido bosque, para atender a demanda dos novos bairros. 

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 para conter o vazamento de 

esgoto/águas pluviais no Bosque Isidoro Bordon. 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 651/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de implantação de sentido único de 

direção, ou lombada, na Rua Curió, no Residencial 23 de 

Maio. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Desde o início da legislatura, o vereador subscritor vem apontando medidas para 

disciplinar o trânsito de veículos na Rua Curió, no Residencial 23 de Maio. Nesse sentido, 

em março de 2013, foi solicitada a implantação de uma lombada na referida via, na altura 

do número 189 (indicação n. 130/2013). 

Alternativamente, em setembro do mesmo ano, foi solicitada a implantação de 

sentido único de direção, centro/bairro, naquela rua (indicação n. 753/2013).   

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de sentido único de direção, 

ou lombada, na Rua Curió, para disciplinar o trânsito de veículos e conferir maior segurança 

aos moradores. 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 652/2015 
 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 

Municipal sobre a possibilidade de implantação de sentido 

único na Rua Dante Gazzetta (sentido Centro), bem como 

na Rua Dona Maria Rapozeiro Azenha (sentido às 

empresas São José e Têxtil Guerreiro), na Vila Azenha.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

981/2014, através do qual foram solicitadas informações do Chefe do Executivo sobre a 

possibilidade de implantação de sentido único de direção nas ruas Dante Gazzetta e Dona 

Maria Rapozeiro Azenha.  

Em atendimento à referida proposição, o Prefeito informou que seria realizado 

estudo visando viabilizar o atendimento da solicitação.   

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

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

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

postulando informações sobre a finalização do estudo e a adoção da medida proposta. 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 653/2015 

 

Assunto: Solicita informações da empresa América Latina 

Logística – ALL, sobre a possibilidade de implantação de 

uma passarela sobre a linha férrea nas ruas Goiânia, Belo 

Horizonte e Azil Martins, ligando o Jardim São Jorge ao 

Jardim Santa Rosa.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

Tendo em vista a grande dificuldade e o perigo encontrados pelos moradores para 

atravessar a linha férrea na altura das ruas Goiânia, Belo Horizonte e Azil Martins, uma vez 

que os trens levam em média de cinco a dez minutos para cruzar a região, REQUEIRO, aos 

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

encaminhamento de ofício à empresa América Latina Logística – ALL, postulando 

informações sobre a existência de estudo voltado à implantação de uma passarela no local.  

 

Nova Odessa, 3 de setembro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 207/2015 
 

Assunto: Aplausos à Igreja Bíblica de Cristo e à Pra. 
Patrícia Lee Vaughan pelo jantar oferecido no último dia 
27 de agosto. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à Igreja 

Bíblica de Cristo pelo jantar oferecido às autoridades de Nova Odessa.  

O evento, realizado no último dia 27 de agosto, nas dependências do templo da 

Igreja foi um sucesso absoluto. Além do calor da oração, foi oferecido um jantar primoroso. 

A noite foi abrilhantada, ainda, pelo carinho e atenção dispensados pelos membros da 

Comunidade Bíblica de Cristo aos convidados presentes.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 

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

Pastora Patrícia Lee Vaughan, para que a mesma se digne dar ciência desta proposição a 

todas as pessoas que colaboraram e participaram do evento. 

Nova Odessa, 28 de agosto de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
MOÇÃO N. 208/2015  

 

Assunto: Aplausos ao Governador do Estado, Sr. Geraldo 

Alckmin, em razão do convênio para investimento na área 

da Saúde.  

 

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 

governador Sr. Geraldo Alckmin, em razão da assinatura do convênio para investimento na 

área da Saúde. 

O Município foi contemplado com R$4,4 milhões que serão usados para construção 

de duas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e as obras serão executadas pela Secretaria de 

Estado de Saúde. O governo estadual também se encarregará de implantar ferramentas de 

gestão, informatização e capacitação. 

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

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

ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.   

 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

CELSO G. DOS R. APRÍGIO     AVELINO X. ALVES      JOSÉ PEREIRA 

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS    VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 209/2015 

 

Assunto: Congratulações com o diretor de Habitação, com 

o Conselho Municipal de Habitação e com os voluntários, 

pelos trabalhos realizados nos dias 27, 28 e 29 de agosto 

(último sorteio dos mutuários habilitados do condomínio 

Residencial das Árvores).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao diretor de Habitação, aos membros do 

Conselho Municipal de Habitação e a todos os voluntários, pelos trabalhos afetos ao último 

sorteio dos mutuários habilitados do condomínio Residencial das Árvores.  

A Diretoria de Habitação realizou nos dias 27, 28 e 29 de agosto os sorteios dos 

beneficiados dos Ipês Roxo, Amarelo e Branco, respectivamente, que puderam escolher os 

apartamentos em que desejam morar. Os eventos foram acompanhados pelo Conselho 

Municipal de Habitação. 

A divisão dos 720 mutuários nos blocos foi determinada pela Caixa Econômica 

Federal, mediante aprovação dos cadastros dos inscritos. Para a escolha das unidades, os 

beneficiários receberam um mapa com a localização dos blocos e apartamentos. A 

Administração também preparou um banner e painéis com plantas dos apartamentos para 

facilitar a escolha das unidades. 

Primeiramente, foram sorteados os moradores idosos e que apresentem deficiência 

ou que tenham selecionado, durante o processo de habilitação, preferência por moradia no 

pavimento térreo. Em seguida, foi realizado o sorteio dos demais habilitados. 

Concluído o sorteio das unidades, nas próximas semanas terá início a etapa de 

assinatura de contratos e registro das escrituras em cartório. Finalizado o processo, a 

construtora pode entregar as chaves e autorizar a mudança.  

A lisura e a transparência novamente imperaram nessa fase, que finaliza o 

importante trabalho iniciado em 2013. 

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

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

congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 2 de setembro de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

08 DE SETEMBRO DE 2015 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 63/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM 
INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM 
SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS. 

Parecer retirado da Sessão Ordinária do dia 17 de agosto de 2015, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO restituído sem 
manifestação. 

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

 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “estabelece desconto de 100% (cem por cento) no 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis em que estejam 
instaladas clínicas veterinárias que prestem atendimento aos animais em situação de 
abandono e/ou atropelados”. O PL, que recebeu o número 063/2015, foi protocolizado em 
16.06.2015, e tramita sob nº 141/2015. 

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

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

Sobre a legitimidade para a concessão de benefício tributário mediante projeto de lei 
originada do Poder Legislativo, destacamos o trecho abaixo do acórdão 03884472, do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: 

O Supremo Tribunal Federal tem sustentado, de forma reiterada, que “A Constituição 
Federal de 1988 não reproduziu em seu texto a norma contida no art. 57, I, da Carta Política 
de 1969, que atribuía, ao Chefe do Poder Executivo da União, a iniciativa de leis referentes 
a matéria financeira, o que impede, agora, vigente um novo ordenamento constitucional, a 
útil invocação da jurisprudência que se formou, anteriormente, no Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de que tal constituía princípio de observância necessária, e de 
compulsória aplicação, pelas unidades federadas” (RTJ 133/1044, Rel. Min. Celso de Mello, 
Pleno), acrescentando que “A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na 
instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por 
se cuidar matéria de direito estrito, não se presume nem comporta interpretação 
ampliativa, na medida em que – por implicar limitação ao poder de instauração de processo 
legislativo – deve, necessariamente, derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. 
O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de 
ordem fiscal, não se equipara – especialmente para os fins de instauração do respectivo 
processo legislativo – ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado” (RTJ 179/77, Rel. Min. 
Celso de Mello, Pleno). 

No mesmo sentido o acórdão 03877792, também do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo 
Prefeito do Município de Lençóis Paulista, contra a lei municipal nº 4.144/11, que objetivava 
“isentar os aposentados do pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano ...”. 

E ainda, o parecer nº 1468/2010 do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 
cuja conclusão transcreve-se abaixo: 

Concluímos, então, que não há vício de iniciativa em proposta legislativa de autoria de 
Vereador que dispõe sobre matéria tributária, concedendo isenção de IPTU. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 063/2015, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 28 de julho de 2015. 
AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
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02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 65/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE 
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA UNATI - UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Parecer retirado da Sessão Ordinária do dia 17 de agosto de 2015, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador JOSÉ PEREIRA restituído sem manifestação. 

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

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

UNATI – Universidade Aberta da Terceira Idade e dá outras providências”. O PL, que 
recebeu o número 065/2015, foi protocolizado em 19.06.2015, e tramita sob nº 147/2015. 

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

Em que pese a relevância do tema tratado na propositura em análise, verifica-se que 
ela esbarra em normas de hierarquia superior, que impedem o reconhecimento de sua 
constitucionalidade e legalidade. 

Primeiramente, cumpre destacar que a essência do projeto invade o rol de atribuições 
específicas do Poder Executivo, dispondo sobre matéria alheia a competência do poder de 
origem. Nesse sentido, pode-se afirmar que além de faltar legitimidade, também há 
flagrante violação ao artigo 2º, da Constituição Federal, que versa sobre a harmonia e 
independência dos Poderes. 

Além disso, seria forçoso não concluir que o cumprimento do projeto, eventualmente 
convertido em lei, não implicaria na hipótese prevista no inciso II, do artigo 46, da Lei 
Orgânica do Município. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavorável à tramitação do PL nº 065/2015, 

consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 28 de julho de 2015. 
AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
Nova Odessa, 04 de setembro de 2015. 

  
 
 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Escriturário 
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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 COMPLEMENTAR Nº 05/2015 

“Dispõe sobre a criação de 17 (dezessete) empregos públicos de Monitor Escolar, e 

dá outras providências correlatas”. 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 

São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 72, Inciso I, 

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1º   Ficam criados no Quadro de Pessoal do Município de Nova Odessa, 17 

(dezessete) empregos públicos de Monitor Escolar, de provimento por concurso público, 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, padrão de vencimentos P-18 e jornada 

semanal de 40 horas. 

Art. 2º Os empregos públicos de Monitor Escolar, criados nesta Lei, serão exercidos 

por pessoas que possuam diploma de conclusão do Ensino Médio. 

Art. 3º As atribuições do emprego público de Monitor Escolar são as constantes do 

Anexo I, parte integrante da presente Lei. 

Art. 4º Em decorrência da criação dos empregos públicos de que trata o artigo 1º, 

serão extintos 29 empregos públicos de Orientador de Alunos, sendo 15 deles 

imediatamente e os demais extintos na vacância.  

Art. 5º As despesas decorrentes com a aplicação da presente  correrão por conta 

de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 28 DE AGOSTO DE 2015 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

MONITOR ESCOLAR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver atividades dentro e fora da escola, objetivando preservar a 

integridade física do aluno. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

Executar atividades diárias de recreação com crianças; acompanhar em passeio, 

visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a 

higiene pessoal e alimentação; servir refeições e auxiliar crianças menores a se 

alimentarem; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as quando necessário, 

para atendimento médico e ambulatorial; acompanhar e monitorar o uso de banheiros e 

outros ambientes escolares; apurar a frequência diária e mensal dos menores; 

responsabilizar-se pelo recolhimento e entrega das crianças que fazem o uso do transporte 

escolar, acompanhando-os no embarque e desembarque dos mesmos, zelando assim pela 

segurança dos alunos durante todo o trajeto no interior do transporte escolar; verificar os 

horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos 

frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na 

locomoção dos alunos; executar outras atribuições pertinentes ao emprego, tais como 

orientar a entrada, saída de alunos, recreio e em outros períodos em que não houver 

assistência do professor; prestar auxílio a alunos que se acidentam; permanecer na sala de 

aula, quando o professor necessitar ausentar-se; controlar e fornecer materiais (giz, lápis, 

cadernos, etc); controlar empréstimos de livros, fitas de vídeo, jogos e outros; utilizar 

máquinas de xerox, guilhotina, grampeador, cola quente, pirógrafo, cortador de isopor; 

levar alunos para casa, em caso de extrema necessidade; comunicar casos de indisciplina 

escolar; procurar fazer mediações em conflitos entre alunos; informar a direção da escola e 

a coordenação sobre a conduta dos alunos. 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 28 DE AGOSTO DE 2015 
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BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 34 DE 28 DE AGOSTO DE 2015 

Senhor Presidente, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares, o Projeto de Lei anexo, 

que “Dispõe sobre a criação de 17 (dezessete) empregos públicos de Monitor Escolar, e dá 

outras providências correlatas”. 

Inicialmente, cabe ressaltar que esta propositura está em consonância com o 

disposto no art. 46, da Lei Orgânica do Município: 

Art. 46 – Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de leis que 

disponham sobre: 

I – criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração 

direta e autárquica, bem como a fixação e majoração dos vencimentos; 

II – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública; 

III – regime jurídico, provimento de cargos, vantagens, estabilidade e aposentadoria 

dos servidores. 

Notadamente temos no presente Projeto de Lei que a Administração Municipal está 

empenhada em atender à Carta Magna no sentido de contratar mediante prévio concurso 

público as vagas de Monitor Escolar que, atualmente, são contratados mediante 

terceirização. 

Portanto, o principal objetivo do presente Projeto de Lei é definir as atribuições 

desse emprego de Monitor Escolar para que seja possível, a partir de então, contratá-los 

mediante concurso público. 

Com efeito, referidos profissionais que realizam as atividades meio no serviço 

público, tais como acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 

desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, 

no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios, passarão também a 

fazer parte das atividades diárias desses alunos dentro das unidades escolares. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo que estaremos valorizando e acolhendo esses 

profissionais, em contrapartida, as unidades escolares se beneficiarão com a medida, 

usufruindo de mais um colaborador para a equipe escolar e, especialmente, por um custo 

financeiro já previsto aos cofres públicos. 

Frisa-se que a criação desses empregos públicos faz parte das negociações 

realizadas com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, autos nº. 

001376.2005.15.000/5, que, em um primeiro momento talvez poderia parecer exagerada a 

contratação desses profissionais mediante concurso público, por se tratar de atividade 

meio, contudo, quando a municipalidade propôs a inserção desse profissional como 

integrante da equipe escolar, concluímos que o presente Projeto de Lei é fundamental e 

necessário. 

Assim, depois de uma profunda e criteriosa análise técnico contábil nas contas 

públicas municipais e o impacto financeiro na folha de pagamento, estamos propondo a 

criação de 17 (dezessete) empregos públicos de Monitor Escolar. 

Para melhor adequar nosso Quadro de Pessoal, estaremos extinguindo 

imediatamente 15 empregos públicos de Orientador de Alunos e outros 14 serão extintos 

na vacância, uma vez que as atribuições de Monitor Escolar absorve o referido emprego, 

além de ser mais abrangente e eficaz.  

Estes são os elementos que transmito à Vossa Excelência e dignos pares, 

almejando que o incluso projeto mereça integral aprovação dos membros dessa E. Câmara 

e, requerendo ainda que o presente seja apreciado sob o regime de que trata o artigo 51 da 

Lei Orgânica do Município de Nova Odessa. 

“Art. 51. O prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa, salvo os de 

codificação, tramitem em regime de urgência, dentro do prazo de quarenta e cinco dias.” 
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Atenciosamente, 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 

 

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

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2015 

“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Rogério Sândalo”. 

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

Sândalo, 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, 31 de agosto de 2015. 

JOSÉ PEREIRA 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER  LUCILENE D. P. ARAÚJO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 

legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 

Rogério Sândalo. 

A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais 

significativa forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado 

relevantes serviços ao Município. 

Nascido em 23 de fevereiro de 1975, na cidade de São Paulo, o homenageado é 

filho de João Sândalo e Marlene Sândalo. É casado há 17 anos com Stella Sândalo, com 

quem teve o filho Rogério Sândalo Filho, hoje com 13 anos. 

Na cidade de Junqueirópolis iniciou seu estudo musical e participou da orquestra de 

teclados do Maestro João Luiz. Iniciou sua carreira artística aos 14 anos, cantando em 

casamentos e pequenas comemorações. 

Motivado pela vontade de viver da música, mudou-se para Nova Odessa no ano de 

1995, onde se especializou em estudos de canto. Em nosso município continuou cantando 

na noite, iniciou sua empresa de eventos e lecionou canto durante muitos anos. 

No ano de 2001 gravou seu primeiro compact disc, obtendo um reconhecimento 

artístico importante para sua carreira. No ano seguinte gravou o seu segundo compact disc, 

trilhando, dessa forma, uma carreira artística sólida.  

É especializado há mais de dez anos em casamentos. Atualmente é cantor, 

compositor, produtor de músicas eletrônicas, DJ e empresário, além de atuar diretamente 

em eventos sociais, levando o nome de Nova Odessa por onde passa. 

Sua biografia (anexa) demonstra, por si só, a oportunidade da homenagem. 

Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível 

apoio dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa na aprovação da presente 

proposição. 

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 

JOSÉ PEREIRA 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER  LUCILENE D. P. ARAÚJO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 


