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BOLETIM N. 39/2013 
 

 

SSEEGGUUNNDDAA--FFEEIIRRAA  ––  1188::0000  HHOORRAASS  

 
PAUTA DE PROPOSIÇÕES PARA A 

TRIGÉSIMA NONA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA 

NO DIA 1188  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO  DDEE  22001133 

DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA 

 

 

VAGNER BARILON 
Presidente 

 

 

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

Robson 
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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento 

Interno a Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos 

trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 18 de 

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

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

parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre. 

 
PEQUENO EXPEDIENTE 

FASE INFORMATIVA 

 

PAUTA DE 

INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E 

MOÇÕES DE PESAR 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

18 DE NOVEMBRO DE 2013 
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 

VETO PARCIAL AO AUTÓGRAFO Nº. 94/2013 REFERENTE AO PROJEO DE LEI N. 
66/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DISPÕE 
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE DOS BANHEIROS 
DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL. 

 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2013, DE AUTORIA DO 

VEREADOR VAGNER BARILON, “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À 
SENHORA MARIA DE LOURDES DRUZIAN”. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.30/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER 

BARILON, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ANTONIO 
JOSÉ REZENDE SILVA. 

 
PROJETO DE LEI N. 147/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 

SCHOODER, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM AS CLÍNICAS 
VETERINÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Recebemos do Ministério da Educação 01 (um) comunicado informado sobre a 

liberação de recursos financeiros para o município de Nova Odessa. 

 

As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 

 

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

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 
PAUTA DE INDICAÇÔES 

 
N. 972/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Av. Dr. 
Ernesto Sprogis, em frente ao nº 1121, no Jardim Santa Rosa. 
 
N. 973/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na iluminação de 2 postes da Rua 
Jequitibás, Jardim Alvorada. 
 
N. 974/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade da retirada de entulho e implantação de placa 
"Proibido Jogar Lixo/Entulho" na praça localizada na Rua Vanderlei Willis Klava, no Jardim 
Campos Verdes. 
 
N. 975/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a sinalização no solo na Rua Celeste Cerezer Paulão, esquina com a Rodovia 
Arnaldo Júlio Mauerberg. 
 
N. 976/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a adoção de medidas para aterrar a lateral da represa no Bosque Manoel Jorge. 
 
N. 977/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Flamboyant, de frente ao n. 622, no jardim Capuava. 
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N. 978/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Herman Jankovitz, de frente ao n. 829, no jardim Santa Rosa. 
 
N. 979/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Henrique Félix, em frente a cancha de bocha, de fronte ao n. 121m, no Jardim Fadel. 
 
N. 980/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indico ao Poder Executivo à necessidade da retirada do entulho, na Rua Vitório Crispim nº 
878, Jardim Palmeiras nesta Cidade. 
 
N. 981/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indico ao Poder Executivo a necessidade da retirada do entulho, Rua Vitório Crispim, nº 
878, Jardim das Palmeiras, nesta Cidade. 
 
N. 982/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas na rua que 
especifica. 
 
N. 983/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indico ao Prefeito Municipal o corte de uma árvore na Rua Júlio Marmille, 840. 
 
N. 984/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a substituição das lâmpadas queimadas na Academia da Melhor Idade, no 
Residencial 23 de Maio. 
 
N. 986/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita ao Poder Executivo a necessidade de implantação de proteção na porta do 
banheiro masculino na Rodoviária Municipal. 
 
N. 987/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e corte do mato alto, do terreno, 
situado Rua Goiânia nº. 243, Jardim, São Jorge nesta Cidade. 
 
N. 988/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da   limpeza, varredura e corte do mato, com 
urgência, da frente  da EMEI Eleni  Whitehead, Rua Guilherme Klavim, Jardim Marajoara. 
 
N. 989/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da limpeza e corte do mato alto da Rua IIda 
Bagne Silva, ao lado da linha Férrea, situada frente á Praça, do Jardim São Jorge. 
 
N. 990/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do terreno, situado Rua Anchieta, ao 
lado do numero 140, frente  Colégio do Biocentrico, Centro. 
 
N. 991/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo à necessidade da retirada, do TOCO de árvore que já foi 
arrancado, e se encontra ainda no lugar atrapalhando aos transeuntes,  Rua Joaquim 
Sanches  nº 337,  Jardim, Bela Vista, nesta Cidade. 
 
N. 992/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de adoção de medidas no sentido de tapar 
buraco existente na inteira, Rua Emygdio Pierozzi, Jardins Marajoara e Novos Horizontes. 
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N. 993/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparo, limpeza da boca de lobo existente na 
Rua São Paulo, frente ao órgão do Conselho Tutelar Jardim São Jorge. 
 
N. 994/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do terreno (baldio),    Rua João 
Pessoa ao lado do numero 638, Centro. 
 
N. 995/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua 13 de 
Maio, entre os números 620 ao 713, no Jardim Bela Vista. 
 
N. 996/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Angelina 
Francisca Piconi, no Residencial Francisco Lopes Iglesias. 
 
N. 997/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua das 
Cerejeiras, no Jardim das Palmeiras. 
 
N. 998/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Yolanda 
Barbosa Preto, no Jardim Europa. 
 
N. 999/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua 13 de Maio , em 
frente ao número 637, no Jardim Bela Vista. 
 
N. 1000/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua 13 de Maio , em 
frente ao número 654, no Jardim Bela Vista. 
 
N. 1001/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua 13 de Maio , em 
frente ao número 657, no Jardim Bela Vista. 
 
N. 1002/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Anielo Piconi, em 
frente ao número 297, no Parque Residencial Francisco Lopes Iglesias. 
 
N. 1003/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Anielo Piconi, em 
frente ao número 534, no Parque Residencial Francisco Lopes Iglesias. 
 
N. 1004/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Edson Venâncio 
Caciliano, em frente ao número 289, no Jardim Europa. 
 
N. 1005/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Jerônimo Menardo, 
em frente ao número 90, no Jardim Europa. 
 
N. 1006/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos depositados na Rua 
Anielo Piconi em frente o numero 394, no Parque Residencial Francisco Lopes Iglesias. 
 
N. 1007/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos depositados na Rua João 
de Barro, no Jardim 23 de Maio. 
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N. 1008/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua 
Anchieta, entre a Rua João Bassora e a Avenida Ernesto Sprogis no J. Bela Vista. 
 
N. 1009/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na Rua 
Antonio Mauerberg, de frente ao número 161, na Vila Azenha. 
 
N. 1010/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de instalação de uma lombada e/ou redutor de 
velocidade, na Av. Eddy de Freitas Crissiuma, em frente ao Posto da Previdência Social, 
no Jardim Maria R. Azenha. 
 
N. 1011/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a recuperação da 
malha asfáltica da Rua Julio Marmile, entre a Rua Anchieta e Avenida Ampélio Gazzetta, 
no Jardim Bela Vista. 
 
N. 1012/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a recuperação da 
malha asfáltica da Rua Anchieta, na esquina com a Rua Alvina Maria Adamson, no Jardim 
Bela Vista. 
 
N. 1013/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua 
Jorge Hunter entre as ruas, Riachuelo e Anchieta, no Jardim Bela Vista. 
 
N. 1014/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico a supressão de duas arvores localizadas na Rua Antonio Oliveira, de frente ao 
n.32, na Vila Azenha. 
 
N. 1015/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Solicita ao Poder Executivo a supressão de uma árvore Rua Bento Toledo Rodovalo em 
frente n. 456 na Vila Azenha. 
 
N. 1016/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a supressão de uma arvore Rua Bento Toledo Rodovalo em 
frente n. 362 na Vila Azenha. 
 
 

 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

N. 438/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antonio Paulino. 

 

N. 439/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Celio Aparecido Cardoso. 

 

N. 442/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Mendes. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA TRIGÉSIMA NONA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

 

19 DE NOVEMBRO DE 2013 
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua trigésima oitava sessão ordinária do primeiro ano legislativo, 
da décima terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 16 (dezesseis) minutos, 
havendo número legal, o vice-presidente, vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, declara 
aberta a sessão e solicita que a servidora Aparecida Rosa de Trento proceda a leitura de um 
trecho da bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 
929/2013 que indica ao Poder executivo a adoção de medidas quanto a necessidade urgente 
da manutenção na Rua Ernesto Sprógis, Nº. 1.200 no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 
938/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da boca de lobo existente 
na Rua Orlando de Moraes nº. 56 no Jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO N. 939/2013 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade da limpeza, com urgência  de uma área pública, situada na 
Avenida Carlos Botelho, ao lado do número 1.431 Centro. INDICAÇÃO N. 940/2013 que indica 
ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza, com urgência da área pública situada na Rua 
Azil Martins, nº. 458, Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 941/2013 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade da retirada do entulho na Rua São Luiz, frente ao nº. 312 no Jardim 
São Jorge. INDICAÇÃO N. 942/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos 
na iluminação de 3 postes da Rua Olivio Belinatti, Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 943/2013 
que indica ao Poder Executivo a necessidade do corte da árvore situada fora da EMEF. Profª 
Almerinda Delegá Delbén, Rua (4) esquina com Theodoro Klavin nº. 560, Parque Residencial 
Klavin. INDICAÇÃO N. 945/2013 que indica ao Poder Executivo a retirada de descartes 
(lixo)que está na, Rua Guilherme Klavim, frente ao nº. 284 esquina, com a Rua Jovita Jesus 
Garcia, Jardim Novos Horizonte. INDICAÇÃO N. 946/2013 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de reparo, limpeza da boca de lobo existente na Rua Rozalina Barufaldi, nº. 14 
esquina com Rua José Pereira no Jardim Campos Verdes. INDICAÇÃO N. 947/2013 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade da retirada do entulho na Rua Dr. Sidnei Souza Almeida, 
frente ao nº. 38, no Jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO N. 960/2013 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade da limpeza e corte do mato alto, com urgência, do terreno (baldio) 
Rua José de Paiva, esquina, com a Rua Karlis Burse, ao lado do nº 163, Parque Fabrício. Da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, INDICAÇÃO N. 930/2013 indica ao Poder Executivo a 
necessidade de retirada de entulho depositado no final da Rua Sumaré, no Jardim Eneides, e 
a implantação de placas informando a proibição desse ato. INDICAÇÃO N. 931/2013 indica ao 
Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho e limpeza da área onde fica o parque 
infantil na Av São Gonçalo, no jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO N. 965/2013 indica ao Prefeito 
Municipal que faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Alvina Maria Adansom, no trecho 
compreendido entre as Ruas Riachuelo e Rua Anchieta, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 
966/2013 indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Brasília, no Jardim São Jorge, proveniente da reforma da Igreja Assembléia de Deus Monte 
Sinai. Do vereador JOSÉ PEREIRA, INDICAÇÃO N. 932/2013 que solicita a implantação de uma 
lombada em frente à EMEFEI Prefeito Simão Welsh, na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa 
Rita II. INDICAÇÃO N. 933/2013 que solicita a implantação de uma lombada na Rua 3, em 
frente ao número 240, no Jardim Santa Rita I. INDICAÇÃO N. 934/2013 que solicita a 
implantação de faixa para travessia de pedestres na Avenida Carlos Botelho, em frente ao 
número 1310. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 935/2013 que 
solicita ao Poder Executivo que aumente o número de caçambas de lixo reciclável no Parque 
Ecológico Isidoro Bordon, no Mathilde Berzin. INDICAÇÃO N. 936/2013 que solicita a limpeza 
de um terreno baldio situado na Rua 3, próximo do nº 176, no Jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO 
N. 963/2013 que solicita estudo voltado à implantação de cascalho próximo à ponte que une 
os bairros Residencial Klavin e Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 964/2013 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de implantação de canaletes para escoamento da água da 
chuva decorrente da cobertura do Velório Municipal. Do vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, INDICAÇÃO N. 937/2013 que solicita ao Poder Executivo que atue junto à empresa 
Telefônica/Vivo solicitando providências para a retirada de um cabo caído na Avenida Ernesto 
Sprógis, na altura do número 1459, no Jardim Éden. INDICAÇÃO N. 944/2013 que indica ao 
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Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Miguel Bechis Filho, 
no Jardim Flórida. Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 948/2013 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos e galhos depositados na Rua 
Francisco Bueno, em frente ao número 415, no Jardim Europa. INDICAÇÃO N. 949/2013 que 
solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Maria de Oliveira 
Piconi, em frente ao número 74, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 950/2013 que solicita a 
supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Maria de Oliveira Piconi, em 
frente ao número 177, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 951/2013 que solicita a supressão 
de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Joaquim Sanches, em frente ao número 
225, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 952/2013 que solicita a supressão de um tronco de 
árvore que fica localizado na Rua dos Ipês, em frente ao número 239, no Jardim Alvorada. 
INDICAÇÃO N. 953/2013 que solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado 
na Rua dos Cedros, em frente ao número 262, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 
954/2013 que solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua dos 
Cedros, em frente ao número 232, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 955/2013 que 
solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Donizete Aparecido 
Cordeiro, em frente ao número 130, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 956/2013 que 
solicita a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Donizete Aparecido 
Cordeiro, em frente ao número 86, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 957/2013 que solicita 
a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na Rua Ana Julia de Oliveira, em 
frente ao número 126, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 958/2013 que Indica ao Poder 
Executivo a necessidade de retirada de entulhos depositados na Rua Donizete Aparecido 
Cordeiro, no Jardim São Manoel. Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 
959/2013 que indica ao Poder Executivo, a necessidade de reparos na malha asfáltica da 
Avenida Dr. Eddy Freitas Crissiuma conforme especifica. INDICAÇÃO N. 961/2013 que indica 
ao Poder Executivo, a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Uirapuru até a 
Avenida Paschoal Piconi, no Jardim 23 de maio, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 962/2013 
que indica ao Poder Executivo, a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua João 
Bassora, conforme especifica. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 967/2013 que 
indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Eduardo Leeking entre, Av. Ampélio Gazzetta e a Rua Alice Gazzetta, no 
Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 968/2013 que indica ao Poder Executivo que, através dos 
setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Duque de Caxias entre, a 
Rua 1º de Janeiro e a Rua Heitor Penteado, no Centro. INDICAÇÃO N. 969/2013 que indica ao 
Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica 
da Rua Maria Tigani Tognella no Parque Fabrício, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 
970/2013 que indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua José de Paiva no Parque Fabrício, em toda sua 
extensão. INDICAÇÃO N. 971/2013 que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores 
competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua Alvina Maria Adamson, entre as 
ruas Alice Gazzetta e Joaquim Sanches no Jardim Bela Vista. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, MOÇÃO N. 417/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria 
Julia Domingues Ramos. MOÇÃO N. 421/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosa 
Rodrigues Prado. Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 422/2013 voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria Sebastiana Salgado. MOÇÃO N. 423/2013 voto de pesar pelo 
falecimento do senhor Santo Amaro de Melo. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
MOÇÃO N. 424/2013 voto de pesar pelo falecimento do Senhor Manoel Vitorino da Silva. 
MOÇÃO N. 425/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhora Ernestina Porto do 
Nascimento. MOÇÃO N. 426/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcial Lopes. Do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, MOÇÃO N. 428/2013 voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Francisco José Rodrigues. Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 
435/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Aparecido Hansen (faixa 01). 
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Em seguida o presidente 
anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI N. 116/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL QUE INSTITUI O PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO - PPA -2014/2017. A sessão é 
suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o presidente procede a leitura dos artigos 34 
e 178 do Regimento Interno e consulta o Plenário sobre o tempo que será destinado à 
discussão das emendas, sendo aprovado o prazo de quinze minutos para a discussão de 



 

10 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 
 

 

todas as emendas. Em seguida o presidente convida o vice-presidente para assumir a 
condução dos trabalhos. A EMENDA N. 20/2013 é colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita a leitura das emendas de sua autoria, as quais foram rejeitadas pela 
Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador JOSÉ PEREIRA levanta questão de ordem 
sobre a solicitação do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER. A sessão é suspensa por cinco 
minutos. Reaberta a sessão, o vereador VAGNER BARILON discursa. O vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra do parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, VAGNER BARILON e JOSÉ PEREIRA discursam. A EMENDA N. 20/2013 é 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 21/2013 é colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 22/2013 é colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 23/2013 é colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 24/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 25/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 26/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 27/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 28/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 29/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 30/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. A EMENDA N. 31/2013 é colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade. O PROJETO DE LEI N. 116/2013 é colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 03). 02- PROJETO DE LEI N. 
113/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE CARTAZ INFORMANDO O NÚMERO DE TELEFONE DE 
COOPERATIVAS OU CENTRAIS DE TÁXI EM ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZEM BEBIDAS 
ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 04). 03- PROJETO DE LEI N. 115/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE LETREIRO NOS ESTABELECIMENTOS 
QUE MENCIONA CONTENDO OS DIZERES DA LEI FEDERAL Nº 11.577, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2007. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 05). 04- REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL - PROJETO DE LEI N. 146/2013 DE 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER 
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA) (faixa 06). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 07), JOSÉ 
PEREIRA (faixa 08), CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 09), CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
(faixa 10), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 11) e VAGNER BARILON (faixa 12) utilizam 
a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a 
PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 990/2013 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a área conhecida 
como "Chácaras Ceci". É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. É 
colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários e três favoráveis (faixa 
13). REQUERIMENTO N. 996/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
programa semelhante ao PPAIS, do Governo do Estado (Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social). É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 1029/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação da Academia Estudantil de Letras na rede municipal de Ensino. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
15). REQUERIMENTO N. 1030/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de criar um dia de ações 
conjuntas voltadas a saúde do homem e a preservação da vida. É colocado em discussão, não 
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havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). 
REQUERIMENTO N. 1031/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
rede de fibra ótica interligando todas as unidades de ensino situadas no município. É colocado 
em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e AVELINO XAVIER ALVES discursam. O vereador AVELINO 
XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 17). REQUERIMENTO N. 1032/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o recolhimento de ISSQN relativo aos condomínios 
verticais construídos em Nova Odessa no período de janeiro de 2005 até a presente data. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 1033/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo 
voltado à implantação de ponte de ligação entre a Rua Frederico Puke e a Rodovia 
Bandeirantes (SP 348). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 1034/2013 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as medidas 
que serão adotadas em relação ao entulho depositado em uma área no Guarapari. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 20). REQUERIMENTO N. 1035/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo e da CPFL sobre a retirada de alguns 
postes na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 
1036/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre o estudo voltado a implantação da Academia de Ritmos Brasileiros. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 1037/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da 
canaleta de escoamento de água na Rua João Bassora, próximo da Igreja do Santo Amaro. É 
colocado em discussão, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). 
REQUERIMENTO N. 1038/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Chefe do Executivo e da Caixa Econômica Federal sobre a 
implantação de cadeiras e dispositivo de atendimento por senha nas casas lotéricas do 
município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 1039/2013 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de aderir 
ao Programa Saúde na Escola. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 1040/2013 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
municipal sobre a implantação de uma campanha para doação de órgão e tecidos no dia 27 
de setembro de cada ano. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 1041/2013 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
o envio de um projeto de lei a esta Casa, para isenção da taxa de sepultamento para a família 
direta do doador de órgãos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 1042/2013 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
divulgação das farmácias populares do nosso município. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 28). 
REQUERIMENTO N. 1043/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de retirar uma árvore da Rua 
Joaquim Lourenço da Silva, nº. 308, no Jardim Marajoara, e replanta-la na área pública situada 
na Rua Marino Lima Braga, nº. 246, esquina com a Rua Vanderley Willis Klava, no Jardim 
Campos Verdes. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 1044/2013 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
existência de estudos voltados a parceria entre o município e igrejas para disponibilizar 
atividades físicas aos munícipes, conforme específica. É colocado em discussão, os 
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vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). 
REQUERIMENTO N. 1045/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o estudo voltado a concurso público para 
varredor de rua (auxiliar de serviços). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 1046/2013 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Poder 
Executivo sobre a implantação de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Ampélio 
Gazzetta, próximo ao Supermercado Pague Menos, pelas razões que especifica. É colocado 
em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa e solicita a retirada do 
requerimento. O pedido de retirada é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 32). 
REQUERIMENTO N. 1047/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita para 
fins de fiscalização, informações do Prefeito Municipal sobre os processos deflagrados para a 
compra de livros para as bibliotecas escolares no Município. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa e solicita vista da proposição, sendo atendido 
por se tratar do primeiro pedido (faixa 33). REQUERIMENTO N. 1048/2013 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre 
reparos na Praça da Bíblia, situada ao lado da CODEN. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. O 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a retirada do requerimento. O pedido de retirada 
é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 34). REQUERIMENTO N. 1049/2013 de autoria 
da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de alteração do papel utilizado no agendamento de consultas, pelas razões que 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 35). REQUERIMENTO N. 1050/2013 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, sobre a implantação de sistema informatizado para agendamento de consultas e 
exames. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 36). REQUERIMENTO N. 1051/2013 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
fornecimento de leite de soja às crianças carentes com intolerância a lactose. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
37). REQUERIMENTO N. 1052/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a Cooperqualitex e o Pólo Tecnológico da Indústria 
Têxtil e de Confecções de Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, Sumaré e 
Hortolândia. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 1053/2013 de 
autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as 
medidas que a Prefeitura irá adotar com relação ao artigo 218 da Resolução Normativa n. 
414, de 9 de setembro de 2010, da Aneel (transferência do sistema de iluminação pública ao 
Município). É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 1054/2013 de 
autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as 
medidas que serão adotadas para assegurar o transporte escolar e o comparecimento dos 
alunos residentes no Pós-Anhanguera (Chácaras Las Palmas, Acapulco, etc.) às unidades 
escolares nos dias de chuva. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 40). MOÇÃO N. 382/2013 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao Sr. Emerson de Jesus 
Casarollo, pelo belíssimo trabalho realizado junto à CODEN. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 41). MOÇÃO N. 
383/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos a Sra. Rosemeire de 
Jesus, pelo belíssimo trabalho realizado junto à CODEN. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 42). MOÇÃO N. 
384/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos a Sra. Suely Ferreira 
Granda, pelo belíssimo trabalho realizado junto à CODEN. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 43). MOÇÃO N. 
400/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com o servidor 
municipal Marcelo de Arruda Leme, pelo importante trabalho realizado na área de Tecnologia 
da Informação da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. É colocada em discussão, não 
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havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 44). MOÇÃO N. 
416/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o Diretor de 
Defesa Civil, Sr. Paulo Henrique Bichof, pelo trabalho desenvolvido junto ao Exército 
Brasileiro, durante a permanência, nesta cidade, dos soldados do 19º Contingente do 
Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 19). É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 45). MOÇÃO N. 418/2013 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, apelo ao Prefeito Municipal para que adote as 
medidas voltadas ao cumprimento da Portaria SAS n. 24 de fevereiro de 1999. É colocada em 
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
46). MOÇÃO N. 419/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos às gerências das 
agências do Banco do Brasil situadas em Nova Odessa, em face da implantação de 
dispositivos para isolamento visual dos caixas, em cumprimento à Lei Municipal n. 2.401, de 
18 de março de 2010. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 47). MOÇÃO N. 420/2013 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, congratulações de boas vindas com as médicas cubanas Drª Odalmis 
Silotlondres e Drª Odalys Rojas Perez, que estão em Nova Odessa, para atender a população 
através do Programa Mais Médicos. É colocada em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA 
discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 48). MOÇÃO N. 
427/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, congratulações com o diretor de 
Segurança de Trânsito, Sr. Franco Júlio Felippe e com o Assessor de Gabinete da Diretoria de 
Trânsito, Sr. Davisson José Rossatto e toda sua equipe, pelo belíssimo trabalho de 
conscientização sobre as leis de trânsito desenvolvido junto aos alunos da rede pública. É 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 49). MOÇÃO N. 429/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, congratulações com a servidora Lucilene Della Ponta Araujo e a toda a sua equipe, 
pelo excelente trabalho realizado no Cemitério Municipal. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 50). MOÇÃO N. 
430/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos à Associação Amigos 
dos Animais de Nova Odessa (AAANO), pelo belíssimo trabalho que realiza. É colocada em 
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
51). MOÇÃO N. 431/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao 
advogado Dr. Alessandre Passos Pimentel, pelas razões que especifica. 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 discursa. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 52). MOÇÃO N. 432/2013 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao senhor Carlos Pinotti, pelo belíssimo 
trabalho realizado na Feira de Doação de Animais. É colocada em discussão, o vereador 
VAGNER BARILON discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
53). MOÇÃO N. 433/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, apelo ao Prefeito 
Municipal para que adote as medidas necessárias voltadas à implantação de bloqueador que 
impeça o trânsito de motocicletas na ponte que liga os bairros Jardim Nossa Senhora de 
Fátima e Jardim Flórida ("ponte da Feltrin"), pelas razões que especifica. É colocada em 
discussão, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA 
por unanimidade (faixa 54). MOÇÃO N. 434/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, aplausos à ex-assessora governamental Eliane Cristina de Paiva, pelo belíssimo 
trabalho realizado junto a Prefeitura Municipal de Nova Odessa. É colocada em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
JOSÉ PEREIRA discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
55). Na sequência, o vereador JOSÉ PEREIRA (faixa 56) utiliza a Tribuna Livre. Após, o 
presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de novembro de 
2013. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 57). Para constar, 
lavrou-se a presente ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1ª Secretária   Presidente   2º Secretário 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01- PROJETO DE LEI N. 126/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O "DIA DO ESCRITURÁRIO, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e Recepcionista” 
no calendário oficial do Município. 

Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, no dia 24 de maio. 
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 

públicos comemorativos do evento. 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 16 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira, que 

institui no calendário oficial do Município o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e 
Recepcionista” 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, 
tampouco em outras normas. 

O art. 30, inciso I da Constituição Federal dispõe que o Município tem competência 
para legislar sobre assuntos de interesse local. 

Conforme definição de HELY LOPES MEIRELLES: 
"O que define e caracteriza o interesse local, inscrito como dogma constitucional, é 

a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou o da União". ("Direito 
Municipal Brasileiro", Malheiros Editores, 7ª ed. – pág. 99). 

Logo, a instituição de data comemorativa no calendário oficial do Município cuida de 
assunto de interesse predominantemente local, se subsumindo ao comando contido no 
artigo art. 30, I da Carta Maior. 

A matéria, do presente projeto de lei, não é competência reservada ao Executivo, 
uma vez que a Constituição em vigor nada dispôs sobre a instituição de reserva em favor 
do Executivo da iniciativa de leis que versem sobre a fixação de datas comemorativas e, 
como as situações previstas no artigo 61 da Carta Paulista constituem exceção à regra de 
iniciativa geral ou concorrente, a sua interpretação deve sempre ser restritiva, diante de 
sua repercussão no postulado básico da independência e harmonia entre os poderes. 

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou na direção de que a 
fixação de datas comemorativas por lei municipal não excede os limites da autonomia 
legislativa de que foram dotados os Municípios, mesmo considerando-se a existência de 
lei federal a dispor sobre esse tema, porquanto no rol das matérias de competência 
privativa da União (art. 22, I a XXIV) nada há nesse sentido, ou seja, prevalece a 
autonomia municipal. 

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça, verbis: 
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n.4.436, de 10 de dezembro de 
2010, do município de Suzano, que “Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do 
Município, do Dia do Imigrante, e dá outras providências”. Alegação de vício de origem e 
de aumento de despesas sem indicação da fonte de custeio. Inocorrência da 
inconstitucionalidade invocada. Mera fixação de data comemorativa. Ausência de criação 
de órgãos e de cargos públicos ou de despesas para a Municipalidade. Matéria de interesse 
local. Ação julgada improcedente. Liminar revogada”. (Ação direta de 
inconstitucionalidade nº 0068550-6.2011.8.26-0000, Comarca de São Paulo, rel.Des. 
Mário Devienne Ferraz, Órgão Especial, j. 14/09/2011) 

A data comemorativa foi alterada para 28 de agosto, para que a comemoração 
coincida com a data fixada pela União (Lei n.7.352, de 28 de agosto de 1985). 

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

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

Nova Odessa, 04 de outubro de 2013. 
CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira que 

institui no calendário oficial do Município o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e 
Recepcionista e dá outras providências”. 

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

Em síntese, o escopo do presente processo é homenagear os escriturários, oficiais 
administrativos e recepcionistas que trabalham no setor público municipal pela 
responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder público e a sociedade, prestando 
serviços essenciais á população. 

O evento, conforme o projeto, será comemorado anualmente no dia 24 de maio, da 
que coincide com o dia da fundação do núcleo colonial de Nova Odessa. 

Não se vislumbra qualquer aumento da despesa pública e as autoridades 
municipais apoiarão e facilitará a realização de atos públicos comemorativos á referida 
data. 

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

Nova Odessa, 21 de outubro de 2013. 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES  CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Antonio Alves Teixeira, que 

institui, no calendário oficial do Município, o “Dia do Escriturário, Oficial Administrativo e 
Recepcionista” e dá outras providências. 

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

Na Lei Municipal n.2.704 de 27 de maio de 2013, em seu artigo 16, traz o conceito 
de Escriturário e em seu §2º estabelece as tarefas que compete as estes trabalhadores, 
na mesma Lei em seu artigo 18 estabelece o conceito e quem pode exercê-lo do 
emprego de Recepcionista, além disso, no § 2º fixa a competência dos recepcionistas. 

Já o emprego público de Oficial Administrativo foi criado através da Lei n.1.254 de 
1º de julho de 1991, suas atribuições foram fixadas através de Decreto do Executivo. 

Os profissionais homenageados carregam a responsabilidade de estabelecer um elo 
entre o Poder Público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. 

O evento conforme o projeto será comemorado anualmente no dia 24 de maio, que 
coincide com o dia da fundação do Núcleo Colonial Nova Odessa.  

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente proposição.    
Nova Odessa, 05 de novembro de 2013. 

AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA   ANTONIO A. TEIXEIRA 
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02- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À SENHORA GILDA 
MARIA DE CARVALHO CUNHA. 

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

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Gilda Maria 
de Carvalho Cunha, 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, 02 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON  VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

PARECERES; 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador Antonio 

Alves Teixeira e outros, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Gilda 
Maria de Carvalho Cunha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Município. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão honorário a 
pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao Município, mediante 
decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros. 

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

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

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 
CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
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Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Antonio Alves 
Teixeira, subscrito pelos demais pares, que concede o título de Cidadã Novaodessense à 
senhora Gilda Maria de Carvalho Cunha. 

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

O objetivo é homenagear a senhora Gilda Maria de Carvalho Cunha, excelente 
profissional do ensino, carrera esta de extrema importância para a sociedade. 

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

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

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

Nova Odessa, 03 de outubro de 2013. 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES   CLÁUDIO J. SCHOODER 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador Antonio 

Alves Teixeira, subscrito por todos os demais pares, que concede título de “Cidadã 
Novaodessense” à Senhora Gilda Maria de Carvalho Cunha. 

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

O objetivo do presente é homenagear a Senhora Gilda Maria de Carvalho Cunha 
com o título de “Cidadã Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de 
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços ao 
Município. 

A homenageada nasceu em 21 de agosto de 1955, na cidade de São Gotardo, 
Estado de Minas Gerais. Reside neste município de Nova Odessa desde o ano de 1988. 

No ano de 1974 formou-se no extinto curso normal e científico e em 1985 formou-
se em Pedagogia pela Universidade de Marília, em São Paulo. Participou de diversos 
cursos voltados à gestão escolar, como Pró-Gestão e Pós-Graduação em gestão 
educacional pela Universidade de Campinas (Unicamp). 

No que tange a sua trajetória profissional a homenageada iniciou sua carreira no 
serviço público como professora de educação básica I, no Município de Embu das Artes. 
Em 1988 passou a servir na Escola São Manoel, agrupada a Escola Dorti Zambello Calil, 
neste município. Neste mesmo ano assumiu a Vice Direção e em 1989 passou a função 
de Diretora nesta escola, hoje denominada Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues 
Azenha, onde permaneceu por quatorze anos. Atualmente, é Diretora da Escola Prof. 
Dorti Zambello Calil. 

Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a oportunidade 
da homenagem. 

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

Nova Odessa, 21 de outubro de 2013. 
AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
 
03- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 16/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À SENHORA 
ELIANA ROSA MILANI EREDIA TURCATTO. 

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

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Eliana Rosa 
Milani Eredia Turcatto, 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.  
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Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Nova Odessa, 02 de setembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON  VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

PARECERES; 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador Antonio 

Alves Teixeira e outros, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Eliana 
Milani Eredia Turcatto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
Município. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão honorário a 
pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao Município, mediante 
decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros. 

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

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

Nova Odessa, 11 de setembro de 2013. 
CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Antonio Alves 

Teixeira, subscrito pelos demais pares, que concede o título de Cidadã Novaodessense à 
senhora Eliana Rosa Milani Eredia Turcatto. 

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

O objetivo é homenagear a senhora Eliana Rosa Milani Eredia Turcatto, excelente 
profissional do ensino, Carrera esta de extrema importância para a sociedade. 

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

As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo. 
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Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 03 de outubro de 2013. 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES   CLÁUDIO J. SCHOODER 
 

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

Teixeira, subscrito pelos demais pares, que concede o título de Cidadã Novaodessense à 
senhora Eliana Rosa Milani Eredia Turcatto. 

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

O objetivo do presente é homenagear a senhora Eliana Rosa Milani Eredia Turcatto 
com o título de cidadã novaodessense, que sem dúvida é a forma mais significativa de 
reconhecimento ás pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços ao 
município. 

A homenageada nasceu em 16 de março de 1970, na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo. Mudou-se para Nova Odessa em 1976, onde reside atualmente. 

No ano de 1989 iniciou o curso de Pedagogia no Instituto de Ciências Sociais de 
Americana, concluindo-o em 1991. Especializou-se em Gestão Educacional pela Unicamp 
(2005 a 2007). Atualmente está cursando MBA em Gestão Empreendedora e Educação 
pela Universidade Federal Fluminense. 

No que tange a sua trajetória profissional a homenageada iniciou sua carreira na 
Escola Estadual Prof. Silvânia Aparecida Santos no ano de 1989, como estagiária e 
professora de educação básica I. Depois, foi Vice-Diretora e Diretora neste mesmo 
estabelecimento de ensino, permanecendo até o ano de 2001. Atualmente exerce o 
cargo de Diretora na Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues Azenha. 

Sua biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a oportunidade 
de homenagem. 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente proposição.    
Nova Odessa, 21 de outubro de 2013. 

AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA   ANTONIO A. TEIXEIRA 
 
04 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 116/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL QUE INSTITUI O PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO - PPA -2014/2017. 

Projeto de lei aprovado com emendas na sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2013. 
Redação Final ofertada pela Comissão de Finanças e Orçamento. 
QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços- PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 

 
Art.1º Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em 

cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, 
estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores 
e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas 
decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV, 
quadros de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais e o quadro de Natureza 
da Despesa – Consolidação Geral. 

Art.2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a 
inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projeto 
de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica. 

Art.3º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual 
poderá ocorrer por intermédio da Lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes. 

Parágrafo Único.  De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las 
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei orçamentária 
anual. 

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações 
contribuam para a realização do objetivo do Programa. 

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara Municipal de Nova Odessa, 12 de novembro de 2.013 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES  CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
EMENDAS APROVADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013, AO PROJETO 
DE LEI N. 116/2013 QUE INSTITUI O PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO – PPA -2014/2017. 
AUTORIA DAS EMENDAS VAGNER BARILON - AVELINO X. ALVES -  CARLA F. DE LUCENA - CELSO G. 
DOS R. APRÍGIO - JOSÉ PEREIRA - SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  - VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
EMENDA N. 020/2013 

Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 
a seguir especificada: 

Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Construção de Passagem Unidirecional sob os Trilhos da ALL, próximo à Rua Porto 

Alegre, no Jardim São Jorge 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2015: R$ 650.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 
mil reais) do seguinte programa: 

Programa: 0002/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 021/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), ao 

programa a seguir especificado: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
1047 Cont/Amp/Ref Macro Drenagens 
Combate a enchentes 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2015: R$ 100.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 0002/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
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01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 022/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), ao 

programa a seguir especificado: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
1047 Cont/Amp/Ref Macro Drenagens 
Combate a enchentes 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 500.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dos 
seguintes programas: 

Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020107 Manutenção da Frota, Oficina e Garagem 
04 Administração 
122 Administração Geral 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 300.000,00 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020112 Manutenção da Iluminação Pública 
15 Urbanismo 
452 Serviços Urbanos 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Valor 2016: R$ 200.000,00 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 023/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Construção de Galerias Pluviais 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 600.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 
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provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 
020399 Amortização de Dívidas e Precatórios 
0999 Reserva de Contingência 
99 Reserva de Contingência 
999 Reserva de Contingência 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
9 Reserva de Contingência 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
 

EMENDA N. 024/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Construção de Galerias Pluviais 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2017: R$ 300.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 
020399 Amortização de Dívidas e Precatórios 
0999 Reserva de Contingência 
99 Reserva de Contingência 
999 Reserva de Contingência 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
9 Reserva de Contingência 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 025/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Iluminação do acesso ao Bairro Guarapari 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2015: R$ 200.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do 
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seguinte programa: 
Programa: 0002/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 026/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0008/Secretaria da Saúde  
020702 Manutenção da Vigilância Sanitária 
Estudo/Projeto/Construção do Centro de Controle de Zoonoses 
10 Saúde 
304 Vigilância Sanitária 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2015: R$ 50.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 0002/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 027/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0008/Secretaria da Saúde 
020702 Manutenção da Vigilância Sanitária 
Estudo/Projeto/Construção do Centro de Controle de Zoonoses 
10 Saúde 
304 Vigilância Sanitária 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 300.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 
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020399 Amortização de Dívidas e Precatórios 
0999 Reserva de Contingência 
99 Reserva de Contingência 
999 Reserva de Contingência 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
9 Reserva de Contingência 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 28/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0008/Secretaria da Saúde 
020702 Manutenção da Vigilância Sanitária 
Estudo/Projeto/Construção do Centro de Controle de Zoonoses 
10 Saúde 
304 Vigilância Sanitária 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2017: R$ 1.200.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil reais) dos seguintes programas: 

Programa: 07/Secretaria do Meio Ambiente 
020501 Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques 
2022 Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques 
18 Gestão Ambiental 
542 Controle Ambiental 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Valor 2017: R$ 1.000.000,00 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020112 Manutenção da Iluminação Pública 
15 Urbanismo 
452 Serviços Urbanos 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Valor 2017: R$ 200.000,00 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 29/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Estudo/Projeto/Construção de uma Ponte Bidirecional sobre o Ribeirão Quilombo 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
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00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 200.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 
020399 Amortização de Dívidas e Precatórios 
0999 Reserva de Contingência 
99 Reserva de Contingência 
999 Reserva de Contingência 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
9 Reserva de Contingência 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 30/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Estudo/Projeto/Construção de uma Ponte Bidirecional sobre o Ribeirão Quilombo 
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2017: R$ 2.000.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
dos seguintes programas: 

Programa: 0002/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Valor 2017: R$ 900.000,00 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020107 Manutenção da Frota, Oficina e Garagem 
04 Administração 
122 Administração Geral 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2017: R$ 600.000,00 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020105 Cerimonial e Comunicação 
1021 Centralização de Publicidade no Município 
04 Administração  
131 Comunicação Social 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
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Valor 2017: R$ 500.000,00 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 

EMENDA N. 31/2013 
Art. 1º. Acrescente-se ao Anexo IV – Programas, Metas e Ações (PPA Inicial), a obra 

a seguir especificada: 
Programa: 0002/Secretaria de Governo 
020111 Manutenção do Desenvolvimento Urbano, Obras e Serv. Públicos 
Infraestrutura, Melhoria e Asfalto da Estrada Municipal Eduardo Karklis   
15 Urbanismo 
451 Infraestrutura Urbana 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
4 Despesas de Capital 
Valor 2016: R$ 1.000.000,00  
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do 
seguinte programa: 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 
020399 Amortização de Dívidas e Precatórios 
0999 Reserva de Contingência 
99 Reserva de Contingência 
999 Reserva de Contingência 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
9 Reserva de Contingência 
Valor 2016: R$ 100.000,00 
Programa: 0001/Processo Legislativo 
010101 Câmara Municipal 
2001 Manutenção da Câmara Municipal 
01 Legislativo 
031 Ação Legislativa 
01 Tesouro 
00 Recursos Ordinários 
3 Despesas Correntes 
Valor 2016: R$ 900.000,00  
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Art. 4º. Os índices e as metas constantes do quadro de detalhamento do PPA serão 

ajustados, quando couber, pelo Poder Executivo. 
Nova Odessa, 12 de setembro de 2013. 
Câmara Municipal de Nova Odessa, 12 de novembro de 2.013 
VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES  CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
 
Nova Odessa, 14 de novembro de 2013. 

 
 
 
 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 
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REQUERIMENTO N. 972/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a situação de trabalho das merendeiras e 
serventes municipais. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Como é de conhecimento, as creches do Município estão funcionando das 6 (seis) 
horas às 18 (dezoito) horas, ou seja, são 12 (doze) diárias. Sendo assim, há a obrigação 
da Municipalidade disponibilizar o número essencial de funcionários, para que cumpram 
os serviços públicos oferecidos com excelência.  

Porém, essa obrigatoriedade não vem sendo respeitada e tal situação está 
causando extrema preocupação ao vereador subscritor, uma vez que existe o prejuízo 
para os funcionários municipais, bem como para as crianças que estão sendo atendidas.  

O fato que está ocorrendo no Município é contrário a tudo que foi propagado 
durante as campanhas eleitorais, que era de contratar mais profissionais para todos os 
setores da Prefeitura. A situação que as merendeiras e serventes estão vivenciando é 
crítica, pois em alguns casos estão tendo uma carga horária maior do que é permitido 
pela Constituição Federal e pela Consolidação das Leis de Trabalho (art. 7º, XIII, CF e art. 
8º da CLT). Podemos citar, também, os revezamentos e os deslocamentos das 
funcionárias de uma escola para outra. 

As merendeiras e serventes, além de exercerem as atividades que competem as 
suas funções, estão exercendo atividades que não são de suas alçadas. Tomemos como 
exemplo as merendeiras, que ao prepararem as refeições para as crianças, também 
precisam ajudar na alimentação das mesmas, função esta que cabe para as Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil. 

Outro fato importante a ressaltar é que antes os alimentos destinados às refeições 
das crianças eram recebidos, separados e distribuídos  pelo Setor de Merenda para todas 
as creches, e hoje cabe às merendeiras fazerem esse trabalho também. 

Entendemos assim, que houve um aumento considerável no volume de  trabalho 
das merendeiras e serventes, e em contrapartida nenhum tipo de benefício foi 
proporcionado. 

Tendo em vista todos os fatos narrados, o vereador tem a obrigação de elogiar e 
enaltecer as profissionais prejudicadas, que apesar de todas as adversidades 
encontradas, conseguem realizar um excelente trabalho junto às crianças. 

Em face do exposto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, através dos setores 
competentes, postulando informações sobre a situação de trabalho das merendeiras e 
serventes municipais, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a 
questão: 

a) Quais as soluções para resolver a situação dos profissionais? 
b) Existe o conhecimento que direitos constitucionais estão sendo violados? 
c) Existem candidatos aprovados em concurso público para serem convocados? 
d) Em caso positivo, existe a previsão para contratação dos concursados? 
e) Em caso de negativa, existe a possibilidade de abertura de concurso público 

para a contratação de profissionais para a defasagem apresentada? 
f) Existe previsão para a realização de concurso público? 
g) Outras informações consideradas relevantes. 
 
Nova Odessa, 15 de Outubro de 2013. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 1005/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a existência de projeto voltado à implantação de 
um hospital veterinário municipal, semelhante ao 
existente no bairro do Tatuapé, em São Paulo.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em julho de 2012, foi inaugurada a primeira clínica veterinária pública da cidade 
de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Com uma equipe de 22 veterinários, o local tem 
capacidade para atender trinta animais por dia, entre cães e gatos. Na clínica são 
realizados desde exames mais simples até cirurgias oncológicas.  

A assinatura de um convênio permitiu entregar a operação da unidade à 
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo.  

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 de um hospital veterinário 
municipal, nos moldes acima mencionados. 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2013. 
JOSÉ PEREIRA 

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

 
REQUERIMENTO N. 1055/2013 
     

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a implantação da OLIMPÍADA da redação na rede 
municipal de Ensino. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Mudar é difícil mas é possível. Paulo Freire 
 

Redação boa não é aquela em que o aluno apenas escreveu sobre determinado 
tema, nem aquela em que ele mostrou conhecimento da modalidade culta da língua. 
Redação boa é aquela cujo autor demonstra vasta cultura geral, prova por meio de 
raciocínio concludente que sabe argumentar com coerência e apresenta deduções que 
denotam a verdade de sua conclusão por se apoiar em premissas admitidas como 
verdadeiras. Por esses motivos é que a redação tem um grande peso na nota. (portal 
tudo sobre redação). 

Sabemos que o Enem é hoje um dos exames mais concorridos de todo o Brasil, 
porque com essa avaliação os jovens podem entrar tanto na faculdade particular como 
na pública. Para que isso ocorra é necessário estudar bastante, e uma das coisas que 
mais conta é a nota da redação. A redação tem um peso de 20% na nota final do Enem. 

Diante disso considero de suma importância incentivarmos o hábito da leitura para 
que o aluno desenvolva a escrita e, consequentemente, saiba elaborar melhor uma 
redação. Este hábito tem que ser estimulado desde as primeiras séries para que esta 
habilidade seja desenvolvida e apurada no decorrer dos anos. 

A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A 
proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em 
todas as disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro 
didático. Ler também é importante, porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. 
(portal educar para crescer) 

Sendo assim a minha proposta é que durante o ano seja estabelecido um tema para 
a redação, onde o aluno, de acordo com a série, elabore os seus textos, sendo que o 
vencedor de cada escola será premiado e reconhecido. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a 
implantação da OLIMPÍADA da redação na rede municipal de Ensino, nos moldes acima 
mencionados. 

Nova Odessa, 05 de Novembro de 2013. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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REQUERIMENTO N. 1056/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre estudos voltados à instalação de sinais sonoros 
nos principais cruzamentos da área central de nossa 
cidade.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em muitas cidades, a travessia de vias públicas de pedestres com deficiência 

visual é facilitada por equipamento que emite sinal sonoro suave em complemento aos 
sinais visuais (semáforos). 

Os semáforos deverão, por meio de sinais sonoros, indicar o momento da 
travessia ou de espera, em ambos os sentidos, para que as pessoas com deficiência 
visual possam acompanhar as etapas e cruzar o logradouro com segurança. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre 
estudos para implantação dos sinais sonoros acima mencionados, nos principais 
cruzamentos da área central de nossa cidade.  

Nova Odessa, 07 de Novembro de 2013. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

 
REQUERIMENTO N. 1057/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de implantação de uma Academia 
da Melhor Idade e de um Parque Infantil na área pública 
situada na Rua Caetano Benincasa , no Jardim Dona 
Maria Rapozeira Azenha. 

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores: 

 
A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que residem no Jardim Dona 

Maria Rapozeira Azenha que solicitaram informações sobre a possibilidade de se instalar 
no bairro uma Academia da Melhor Idade (AMI) e um Parque Infantil. 

Informam que nas imediações não existe nenhum aparelho esportivo destinado a 
pessoas que atingiram a Melhor Idade. Importante se faz lembrar que a atividade física 
nesta faixa etária é recomendada pela medicina. 

Os moradores relatam ainda a falta de opção de diversão para as crianças que 
residem no bairro, não dispondo de parque infantil ou qualquer aparelho público 
destinado a recreação das mesmas. Por fim sugerem que a instalação dos dois 
equipamentos em local próximo favorece a convivência familiar e facilita a observação de 
eventual uso indevido dos equipamentos. 

Em face do exposto, buscando ampliar esse benefício a Melhor Idade da região 
do Jardim Dona Maria Rapozeira Azenha, 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 e de um Parque Infantil no  Jardim Dona Maria Rapozeira 
Azenha. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 1058/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de implantação de placa de 
sinalização de altura na ponte que liga a Avenida Pedro 
de Oliveira à Rua São Paulo, no Bairro São Jorge.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Conforme informações veiculadas no Jornal “O Liberal”, no dia 25 de outubro 
último, a falta de sinalização da altura de uma ponte que liga a Avenida Pedro de Oliveira 
até a Rua São Paulo, no Bairro São Jorge, vem ocasionando choques entre caminhões.  

Segundo relatos de munícipes, os motoristas desses veículos pesados batem, 
frequentemente, em cima da ponte e causam congestionamento ao trânsito, pelo fato de 
desconhecer o tamanho da altura. 

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 possibilidade de implantação de placa de sinalização de 
altura na ponte que liga a Avenida Pedro de Oliveira à Rua São Paulo, no Bairro São Jorge.  

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

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

REQUERIMENTO N. 1059/2013 
 

Assunto: Solicitam informações do Chefe do Poder 
Executivo sobre a possibilidade de executar reparos 
na Praça da Bíblia, situada ao lado da CODEN. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Os subscritores foram procurados por munícipes, moradores do Bairro Maria 
Raposeiro Azenha, que solicitaram a intercessão junto ao Executivo, quanto à reforma da 
praça localizada ao lado da CODEN. 

Os moradores afirmam que a praça é bonita, com ampla área verde e se 
encontra em local privilegiado (em frente ao Batalhão da Polícia Militar e ao lado da 
CODEN). Assim, seria de extrema importância a atenção do Executivo para levar lazer 
aos moradores do local. 

Entre as reivindicações dos moradores estão a manutenção dos bancos da praça, 
do passeio público e a possibilidade de instalação de um “parquinho” para as crianças e 
“academia da melhor idade” para os idosos do bairro. 

Registre-se que este pleito já foi apresentado em outras oportunidades pelos 
moradores do bairro. Todavia, como não houve qualquer manifestação do Poder 
Executivo, a questão foi novamente submetida ao crivo dos subscritores. 

Ante ao exposto, REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder 
Executivo, postulando informações sobre as providências que serão tomadas pela 
Prefeitura para resolver o problema em questão e se há previsão em atender este 
encaminhamento. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
VLADIMIR A. DA FONSECA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CARLA F. DE LUCENA 
JOSÉ PEREIRA     SEBASTIÃO G. DOS SANTOS   ANTONIO A. TEIXEIRA 

AVELINO XAVIER ALVES    VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N. 1060/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a existência de estudo voltado à implantação de 

passeio público em toda a extensão da Avenida 

Ampélio Gazzetta.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes, que questionaram sobre a 

existência de estudo voltado a implantação de passeio público na Avenida Ampélio 

Gazzetta, em toda sua extensão. 

Segundo relatos, a medida é necessária para que a população tenha mais 

segurança, pois os munícipes utilizam esta via para fazer caminhada e exercícios. 

Ademais, nesta avenida tem um grande fluxo de veículos em alta velocidade. 

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 o assunto. 

Nova Odessa, 8 de novembro  de 2013. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 1061/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 

Executivo sobre o estudo voltado à construção de um 

passeio público na Rua Olívio Belinatte, com início no 

Residencial 23 de Maio até o Residencial Klavin. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

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

Residencial 23 de Maio, que relataram a necessidade da construção de passeio público 

na Rua Olívio Belinatte, entre os bairros Residencial 23 de Maio e Residencial Klavin, nos 

dois lados da via referida. 

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

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

aconteceram vários acidentes graves, com vítimas fatais no local. 

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

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

Executivo, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à construção de 

um passeio público na Rua Olívio Belinatte, com início no Residencial 23 de Maio até o 

Residencial Klavin.  

Nova Odessa, 31 de outubro de 2013. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 1062/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo e do 

DER – Departamento de Estradas e Rodagens, sobre a 

possibilidade de implantação de sinalização na Rodovia 

Arnaldo Julio Maueberg até o acesso com a Rodovia 

Anhanguera. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Reiteradamente este Legislativo tem apontado ao Chefe do Executivo a 

necessidade de sinalização em diversas vias públicas do Município. 

Percorrendo a Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, o vereador subscritor constatou 

a necessidade de sinalização no sobredito local.  

A medida se faz necessária para conferir maior segurança aos motoristas.  

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

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

DER – Departamento de Estradas e Rodagens, postulando se digne manifestar sobre a 

possibilidade de implantação da citada benfeitoria, bem como se há previsão para 

atendimento da mesma. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 1063/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a existência de estudos voltados a alteração 

para sentido único de direção da Rua Orlando de 

Moraes no Residencial Jequitibás, conforme especifica. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Percorrendo o referido bairro e conversando com os munícipes, o vereador 

subscritor, observou a necessidade de se realizar mudanças na referida rua, pois já 

ocorreram diversos acidentes na mesma. Uma sugestão levantada pelos próprios 

moradores, foi a alteração para sentido único de direção da referida rua, pois com isso 

tende a diminuir o fluxo na parte central da rua e disciplina os cruzamentos, que são 

onde ocorrem os maiores problemas. 

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 ações de melhorias no 

trânsito na rua supramencionada. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 1064/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a existência de estudos voltados a ampliação 
para as Secretárias, Merendeiras, Serventes e ADIs da 
Lei 2765/2013,  conforme especifica. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A administração deu um importante passo no reconhecimento dos funcionários 

que trabalham na rede publica de ensino, trazendo até esta casa, a Lei acima 
mencionada. 

Contudo, para disponibilizarmos um ensino de qualidade é imprescindível a 
atuação dos funcionários supramencionados e da mesma importância, que sintam-se 
motivados na execução de suas atividades. 

A referida Lei trata das chamadas “ABONADAS” e em conversa com os 
profissionais ligados na área da Educação, o vereador subscritor foi questionada sobre a 
possibilidade de atender os funcionários mencionados que ainda não contam com o 
referido beneficio.  

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 ampliação da lei 
conforme especifica..    

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

********************************************************************* 
 
REQUERIMENTO N. 1065/2013 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre o envio de projeto a esta Casa de Leis, sobre a 
obrigatoriedade do uso de pulseira de identificação em 
crianças de até 12 anos em eventos.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Segundo dados da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de 

Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP, o estado de São Paulo registra ao menos 55 
casos de desaparecimento por dia. Entre janeiro e julho deste ano, foram 11.474 
ocorrências. Desde 2011, foram registrados 53.838 casos, dos quais 44.055 foram 
solucionados, 82% do total. Segundo a psicóloga e especialista em Políticas Públicas para 
Infância e Juventude da Fundação Criança de São Bernardo, Vania Brito Caíres a 
estimativa é que existam 200 mil pessoas cujo paradeiro é desconhecido no Brasil, 40 mil 
delas crianças e adolescentes, número próximo a toda a população de São Carlos, no 
interior de São Paulo (diário regional agosto de 2013). 

Sabemos que em eventos abertos e com grande aglomeração de pessoas o risco de 
uma criança se perder dos pais ou responsáveis é grande, pois num piscar de olhos eles 
já não são vistos pelas pessoas que os acompanham. Por outro lado é dever da família 
sempre orientar os filhos para que eles nunca fiquem longe dos seus olhares, é 
importante também que a criança saiba onde está indo, como é aquele lugar, o que 
encontrará lá. Assim a criança tem mais informação e sem temor ficará mais tranquila 
para reencontrar os pais, caso haja algum incidente. Colocar identificação na criança 
como pulseiras que não sejam violáveis e reaproveitadas com o nome dos responsáveis e 
o celular é uma forma de prevenir grandes transtornos. Estas pulseiras têm um valor 
agregado baixo se comparado com o benefício que pode trazer a família. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade do envio de projeto de lei 
a esta Câmara Municipal, conforme descrito acima.  

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 
   

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 1066/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a implantação de teleassistência aos idosos em 

situação de risco ou vulnerabilidade.  

   

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O serviço de teleassistência é muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa e com 

a expectativa de vida no nosso país que hoje é de aproximadamente 73 anos, sendo que 

em nova Odessa a expectativa é de 75 anos,  temos que estar atentos às novas 

tecnologias para proporcionar cada vez mais qualidade de vida a estas pessoas. Muitos 

idosos vivem sozinhos e quando passam mal, encontram dificuldades para serem 

socorridos a tempo. 

Essa tecnologia é simples, o idoso recebe um botão geralmente usado como colar 

ou pulseira e aciona caso sofra uma queda ou quando passe mal. 

O serviço de teleassistência permite que a pessoa quando sofre qualquer queda ou 

acidente possa ser atendida imediatamente por uma central que tomará todas as 

providências cabíveis até o socorro do idoso, conforme descrito abaixo. 

1. Quando o idoso estiver em uma situação de risco ou em perigo, ele aciona o 

botão. 

2. O relógio manda um sinal de aviso para um equipamento que pode ser colocado 

em qualquer parte da casa. 

3. Pela linha telefônica, o aparelho envia um sinal de alerta para a central. 

4. A primeira atitude da atendente é tentar contato com o idoso pelo aparelho viva 

voz. 

5. Se o idoso não conseguir responder a chamada, a atendente avisa um grupo de 

até cinco pessoas cadastradas. 

6. Se for preciso, a ambulância será acionada imediatamente. A atendente só 

desiste de tentar um contato após a pessoa ser resgatada. 

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

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

digne prestar informações sobre a possibilidade de implantação da melhoria acima 

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

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 

   

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 



 

37 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 
 

 

REQUERIMENTO N. 1067/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre o envio de projeto a esta Casa de Leis que trata 
da obrigatoriedade da exibição de um vídeo de 2 
minutos falando dos malefícios das drogas em shows e 
eventos.  

   
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O brasileiro está bebendo mais e de forma mais nociva. Esta é uma das 

conclusões do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) divulgado em abril 

deste ano, que estima que 11,7 milhões de pessoas sejam dependentes de álcool no país. 

Este levantamento produzido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), concluiu 

também que os 20% dos adultos que mais bebem, ingerem 56% de todo o álcool 

consumido por adultos. A primeira edição do estudo foi divulgada em 2006. Os resultados 

do II Lenad foram obtidos através de entrevistas feitas com uma amostra com 4.607 

moradores de 149 municípios brasileiros, sendo 9% deles menores de idade. Entre os 

adultos, um total de 54% dos entrevistados revelou consumir álcool regularmente, ou 

seja, uma vez por semana ou mais. Entre os participantes do estudo 52% são mulheres e 

48% homens. 

O consumo de álcool em excesso traz, além do dano para a saúde da população, 

outros problemas sociais agregados à degradação causada pela compulsão pela bebida. 

Segundo a pesquisa, um em cada dez brasileiros possui arma de fogo, 5% dos homens 

andam armados e este número aumenta em mais de 50% entre homens jovens e com 

problemas relacionados ao uso do álcool. Ainda de acordo com o Lenad, quase dois 

terços dos homens jovens, bebedores problemáticos já se envolveram em uma briga com 

agressão física no último ano. A violência doméstica também teve sua abordagem 

relacionada ao uso do álcool. Segundo o estudo, 6% dos brasileiros disseram ter sido 

vítima de violência doméstica no último ano, em metade destes casos o parceiro que 

cometeu a agressão havia bebido (portal determinantes sociais da saúde). 

Segundo dados de 2011 da OMS, o consumo de álcool excessivo no mundo é 

responsável por 2,5 milhões de mortes a cada ano. O percentual equivale a 4% de todas 

as mortes no mundo, o que faz com que o álcool se torne mais letal que a Aids e a 

tuberculose. A OMS também estima que 76,3 milhões de pessoas possuam diagnóstico 

do consumo abusivo de álcool. 

Diante de um panorama tão cruel como este precisamos continuamente 

trabalhar a prevenção com forma de combate ao uso e abuso de drogas. Sabemos 

também que em grandes eventos,  os jovens costumam exagerar no consumo de drogas. 

Portanto, é nosso papel levar um número cada vez maior de informações sobre os 

malefícios das drogas como forma de disseminar o assunto e o enfrentamento a este 

problema social tão grave em nosso país. A minha proposta de exibir um vídeo educativo 

de no máximo 02 minutos antes da abertura dos eventos, isto mostra que a sociedade 

está preocupada com a questão. 

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

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

postulando se digne manifestar sobre o assunto. 

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 

 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 1068/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a substituição da tubulação de água da Rua João 
Teixeira de Camargo.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Tomamos conhecimento que o Município, através da Coden, promoveu a 

substituição da tubulação do sistema de distribuição de água de todas as ruas do Jardim 
Éden, exceto da Rua João Teixeira de Camargo. 

Em face do exposto, e em atendimento à solicitação dos moradores do referido 
bairro, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações 
sobre a substituição da tubulação do sistema de distribuição de água da Rua João 
Teixeira de Camargo. 

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

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

REQUERIMENTO N. 1069/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre estudos voltados a promover o atendimento do 
Ensino Fundamental completo (5º  ao 9º ano) na 
E.M.E.F. Almerinda Delegá Delben. 
 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 
 

Sabe-se que o processo de Municipalização em São Paulo teve início em 1995 
com um amplo levantamento junto às prefeituras municipais do Estado sobre o trabalho 
educacional que vinham realizando na educação infantil. Ao Estado de São Paulo coube o 
papel de articulador e integrador do projeto educacional e a Secretaria de Educação 
coube a liderança desse processo. 

Foi preciso assegurar os preceitos constitucionais definidos na Constituição 
Federal de 1988 que no seu artigo 211 define a obrigatoriedade dos Municípios atuarem 
prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil (artigo 211 parágrafo 2º). 
É sabido que a Municipalização não é obrigatória. O que é obrigatório é a retenção dos 
recursos do FUNDO que será destinado para quem for o responsável pelo Ensino 
Fundamental no Município, seja o próprio Município ou o Estado. A responsabilidade pelo 
Ensino Fundamental além de ser um dever do Município passa a ser um direito, porque 
seus recursos estão retidos no FUNDEF. 

A escola Almerinda Delegá Delben foi municipalizada em 1999. Neste contexto, a 
Vereadora subscritora entende como peça muito importante a ampliação do ensino na 
referida unidade, passando a oferecer do 5º ao 9º ano, pois as unidades que oferecem os 
referidos anos são muito distantes, dificultando a locomoção dos alunos 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, 
postulando se manifestar sobre estudos voltados a promover o atendimento do Ensino 
Fundamental completo ( 5º ao 9º ano) na E.M.E.F. Alzira Delegá, no residencial Klavin.  

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 
 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 1070/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre a possibilidade de implantação de uma lombada 

na Rua Orlando de Moraes, entre aos nº. 139 e 149 ao 

lado do Supermercado Paraná, pelas razões que 

especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, especialmente dos moradores, da Rua 

Orlando de Moraes, situada ao lado do supermercado Paraná, onde o fluxo de carros tem 

aumentado diariamente, colocando aos transeuntes, pedestre (crianças escolares) em 

situação constante de risco, naquela localidade.  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 lombada na Rua Orlando 

de Moraes, entre os números 139 e 149, sinalização de pedestre, onde com certeza irá 

evitar futuros acidentes. 

Outra medida para solucionar o problema seria a implantação de sentido único de 

direção na referida rua.  

A medida visa coibir o excesso de velocidade praticado por vários motoristas que 

transitam no local, afastando o risco de acidentes que envolvem, principalmente, aos 

moradores, e transeuntes daquela região. 

Nova Odessa, 12 de Novembro 2013. 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 1071/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre melhorias na iluminação na Avenida João 

Pessoa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Uma munícipe protocolou um pedido de melhoria na iluminação da Avenida João 

Pessoa, próximo à linha do trem. Ela alega que muitas pessoas usam aquele caminho par 

ir para outros bairros, mas sentem-se inseguros pela pouca iluminação existente. 

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

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e à CPFL, postulando informações sobre 

a melhoria na iluminação do trecho citado acima. 

Nova Odessa, 13 de Novembro de 2013. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 1072/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 

Executivo sobre a implantação de iluminação  no trecho 

que especifica da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

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

da iluminação no trecho final da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, entre Nova Odessa e 

Americana, pelas seguintes razões: 

- o local é muito escuro; 

- muitos moradores utilizam o locar para fazer caminhadas; 

- munícipes utilizam este lugar para ir trabalhar de bicicleta e a pé; 

-  no local tem algumas indústrias e posto de gasolina; 

- com a iluminação estaremos dando mais segurança aos munícipes que utilizam 

esta rodovia.  

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

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

Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de iluminação 

na parte final da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. 

 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 1073/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do 

Secretário de Esportes sobre a efetivação do direito das 

pessoas com deficiências no esporte e lazer.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Em atendimento à solicitação das pessoas com deficiência e entidades do 

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando que  informe a  

esta Casa de Leis, o que se segue: 

1. Sobre a efetivação do direito das pessoas com deficiência a práticas desportivas 

e de lazer, conforme disposições contidas na Lei Orgânica do Município. 

2. Sabemos que os deficientes em nosso município não têm nenhum tipo de 

esporte, lazer e cultura.  

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 1074/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o estudo voltado a implantação do Projeto Olhar 
Brasil nas escolas municipais. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O projeto Olhar Brasil tem como objetivo contribuir para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem, a partir da prevenção, identificação e correção de problemas 

visuais em educados matriculados na rede pública de ensino da Educação Básica, 

primeiramente os do Ensino Fundamental (1º ao 9º) e em alfabetização do Programa 

Brasil Alfabetização e, a partir da mesma ação, contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da população com idade igual ou acima de 60 anos.   

O projeto é elaborado de forma conjunta pelo Ministério da Educação e pelo 

Ministério da Saúde. 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudo voltado a  implantação do Projeto 

Olhar Brasil nas escolas municipais. 

Nova Odessa, 5 de novembro de 2013. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

REQUERIMENTO N. 1075/2013 

 
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo 
sobre o estudo voltado ao Programa Acessa Escola. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O Programa Acessa Escola é uma iniciativa do Governo de São Paulo, conduzida 

pela Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Gestão Pública, que tem 

por objetivos promover a inclusão digital e social, além de estimular o uso da internet 

para enriquecimento da formação cultural, intelectual e social dos usuários das escolas 

da rede estadual de ensino, foi instituído pela Resolução SE- 37, DE 25/04/2008. 

A finalidade do  Programa é disponibilizar a comunidade escolar recursos do 

ambiente web, criado pelo Programa Acesso Escola. 

Promover a criação e o fortalecimento de uma rede colaboradora e troca de 

informações e conhecimentos entre alunos e professores da própria escola, ou entre 

outras unidades, de modo a contribuir com a produção de novos conteúdos. 

Promover e estimular as ações de protagonismo vivenciadas pelos alunos do 

ensino médio, voltadas á área de tecnologia da informação e da comunidade-TIC (fonte: 

www.acessaescola.sp.gov.br). 

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 o estudo voltado a inclusão do Programa Acessa nas 

escola em nosso município. 

Nova Odessa, 7 de novembro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 1076/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a possibilidade de implantação de uma rotatória 

no início da Rua Tamboril, cruzamento com a Estrada 

Municipal Avenida Rodolfo Kivitz. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista a necessidade de se disciplinar o trânsito na Rua Tamboril e 

Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando informações sobre a possibilidade de se implantar uma rotatória no início da 

referida rua. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

REQUERIMENTO N. 1077/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre o regular funcionamento da piscina do Hospital 

Municipal. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Fomos informados por munícipes atendidos pelo Setor de Fisioterapia do Hospital 

Municipal que a piscina está desativada. 

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

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

postulando informações sobre o regular funcionamento da referida piscina, informando-

nos, outrossim, quais as medidas que serão adotadas para assegurar o pleno 

funcionamento do local. 

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 1078/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
referente reparos no passeio público na Rua Azil 
Martins, no Jardim Santa Rosa.      
  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram quanto à 
urgência nos reparos no passeio público na Rua Azil Martins, Jardim Santa Rosa. 

Considerando que o passeio público é de extrema necessidade no local indicado, 
devido estar localizado as margens da linha férrea e ser utilizado pelos moradores do 
local, as medidas solicitadas são necessárias e urgentes, uma vez que existe risco 
iminente de acidentes. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne informar, especialmente no tocante ao seguinte aspecto:  

a) Existem projetos de reparos no passeio público na Rua Azil Martins, no Jardim 
Santa Rosa? 

b)  Em hipótese afirmativa, quando ocorrerá a obra? 
c) Demais informações pertinentes ao caso. 
Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 

   
 

    



 

44 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 
 

 

REQUERIMENTO N. 1079/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de reparos na ponte que liga os 

bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, 

pelas razões que especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que estão preocupados quanto 

à situação da cabeceira da ponte que liga os bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de 

Fátima. 

Todos que passam pela ponte percebem que sua cabeceira está cedendo e existe 

um degrau na pista, podendo ocasionar sérios acidentes com os veículos que trafegam 

naquele local. 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de reparos na cabeceira 

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

 

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 1080/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a existência de soro antiescorpiônico na rede 

municipal de Saúde. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Conforme matéria jornalística publicada no Jornal Todo Dia, edição do dia 13 de 

novembro, um menino de cinco anos de idade faleceu em Americana, em razão da 

picada de um escorpião. A criança foi atendida por um hospital daquela cidade e recebeu 

duas doses do soro antiescorpiônico. Todavia, seria necessária a aplicação de mais uma 

dose e o hospital não tinha o soro em quantidade suficiente para atender a criança.  

Segundo informações contidas no site www.vacinas.org.br, o soro antiescorpiônico 

é uma solução injetável de imunoglobulinas específicas, purificadas e concentradas, 

obtidas de soros de equinos hiperimunizados com venenos de escorpiões do gênero 

Tityus. 

Nos quadros clínicos moderados, marcados por manifestações locais e alguma 

sintomatologia sistêmica como agitação, sonolência, sudorese, náuseas, vômito, 

hipertensão, taquicardia e taquipnéia, são necessários os seguintes procedimentos: a) o 

combate à dor, através de bloqueio anestésico local ou troncular; b) a observação clínica 

por 12h às 24h; e, c) a aplicação de 2 a 4 ampolas de soro pela via intravenosa. 

Já nos quadros clínicos graves, onde se observam manifestações locais, náuseas 

frequentes e vômitos profusos, lacrimejamento, sialorréia, sudorese profusa, agitação, 

taquicardia, hipertensão arterial, tremores, espasmos musculares, são necessários os 

seguintes procedimentos: a) o combate à dor, através de bloqueio anestésico local ou 

troncular; b) internação hospitalar, com cuidados intensivos e monitoração das funções 

vitais; e c) aplicação de 5 a 10 ampolas de soro pela via intravenosa. 

Os quadros clínicos leves não requerem a soroterapia, sendo suficientes o 

combate à dor e a observação clínica por 6h às 12h.  

Em face do exposto, considerando a grande incidência de escorpiões em nosso 

município, 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 soro antiescorpiônico na rede municipal de Saúde, incluindo as 

Unidades Básicas de Saúde. 

 

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 1081/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a realização de gestões junto à direção do 

Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, voltadas à 

liberação do trânsito de veículos na Estrada das 

Palmeiras.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação de diversos munícipes, REQUEIRO aos nobres pares, 

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

ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a realização de gestões junto à 

direção do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, voltadas à liberação do trânsito de 

veículos na Estrada das Palmeiras.  

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 1082/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a existência de estudos voltados a melhorias nos 
pontos de ônibus nos bairros Residencial Jequitibás, 
Santa Rita I e II, conforme especifica. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Percorrendo os referidos bairros e conversando com os munícipes, o vereador 

subscritor, observou a necessidade de se realizar melhorias nos pontos de parada de 
ônibus destes bairros, pois além dos moradores ficarem expostos as intempéries do 
tempo, ainda estão esperando pelo ônibus em meio a lugares ainda sem construção de 
calçadas e com isso ficam na rua, correndo o risco de sofrerem acidentes. 

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 ações de melhorias 
supramencionadas. 

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

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

REQUERIMENTO N. 1083/2013 
 

Assunto: 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.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O art. 19 da Lei Complementar n.29/2013, que dispõe sobre a alteração da 

Estrutura Administrativa do Poder Executivo no âmbito do Município de Nova Odessa 
estabelece que: “O número de cargos de provimento em comissão não poderá ultrapassar 
10% (dez por cento) do total de cargos ou empregos de provimento mediante concurso 
público, conforme fixado por Lei”. 

Todavia, em 5 de outubro de 2012 o Ex-Prefeito Municipal firmou Termo de 
Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual voltado a solucionar as 
questões referentes aos cargos comissionados existentes no âmbito do Poder Público 
Municipal.  

Segundo o contido no item 3.a, a Prefeitura Municipal comprometeu-se a respeitar o 
limite máximo de 5% (cinco por cento) dentre os seus cargos, para os cargos de 
provimento em comissão na administração pública, sempre para as hipóteses de direção, 
chefia e assessoramento, vedada a contratação para cargos de funções efetivas, como de 
advogado, contador, médico, engenheiro, enfermeiro, dentista, psicólogo, fisioterapeuta 
e professor, entre outros. 

Registre-se, ainda, que o TAC firmado vinculou o Ex-Prefeito, bem como as demais 
pessoas e autoridades que lhe sucederem (item 7). 

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

a) Foi formalizado novo termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público 
Estadual, no que tange à contratação de comissionados? 

b) Na negativa, o que justifica a diferença existente entre o percentual fixado na Lei 
Complementar n. 29/2013 (10%) e o estabelecido no TAC (5%) ? 

c) A Prefeitura Municipal efetuou contratação de servidor em comissão para cargos 
próprios de funções efetivas - como de advogado, contador, médico, engenheiro, 
enfermeiro, dentista, psicólogo, fisioterapeuta e professor-, independentemente da 
nomeação atribuída ao cargo? 

d) O TAC em questão foi homologado pela Meritíssima Juíza da 1ª Vara Judicial de 
Nova Odessa, passando a ter validade de título judicial? Na negativa, justificar. 

e) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 1084/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a prestação de serviços de empresa que 
especifica no Município de Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
  

A Constituição Federal em seu artigo 31 afirma que é de competência da Câmara 
Municipal (vereador) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. 

O princípio da publicidade institui que os atos da Administração Pública devem ser 
públicos, ou seja, toda população deve ter acesso a estes atos. A lei prevê exceções, 
como os casos relacionados à segurança nacional.  

Como regra geral um exemplo de publicidade é a licitação, que é o ato por meio do 
qual o Poder Público adquire ou cede materiais. 

E em razão disso, o vereador subscritor preocupa-se quanto aos investimentos 
feitos com o dinheiro público pelo Prefeito do nosso Município. 

Após pesquisas realizadas no site da Prefeitura (Transparência Pública, Licitações) 
surgiram indícios de irregularidades que versam sobre a contratação de empresa que 
presta serviços para a Administração. 

A empresa é Andréia Lucia de Magalhães, CNPJ nº. 17.762.779/0001-85, localizada 
na Rua Seringueira, nº. 44, Jardim Alvorada, Cidade de Nova Odessa/SP. A inscrição é de 
07/03/2013. 

Tem por atividade econômica principal a prestação de serviço combinado para 
apoio a edifícios, e suas atividades secundárias são as paisagísticas, construção de 
edifícios, entre outras (site da Receita Federal). 

Após a descrição da empresa, passemos a mostrar as irregularidades que foram 
suscitadas. A Municipalidade solicitou a prestação de serviços pelo menos em 4 ocasiões: 

1º. Uma dispensa de licitação, Processo nº. 5363/2013, na qual a prestação de 
serviço é a locação de trator esteira para a manutenção de estradas não pavimentadas; 

2º. Um pregão presencial nº. 05/PP/2013, dessa vez a prestação de serviços de 
solda e serralheria; 

3º. Um pregão presencial nº. 07/PP/2013, fornecimento de material agrícola 
(herbicida); 

4º. Uma dispensa de licitação, locação de mesas e cadeiras para evento. 
 Na primeira situação a dispensa de licitação poderia ter ocorrido se fosse uma 

contratação que se limitava a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao 
atendimento de situação de emergência e não qualquer bem ou qualquer prazo (art. 24 
da Lei 8666/93), como nos casos de guerra; grave perturbação da ordem; calamidade 
pública; ou de contratação de pequeno valor (materiais, serviços e produtos); ou ainda de 
gêneros perecíveis (compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis 
durante o tempo necessário para a realização do procedimento licitatório). 
Acrescentamos a essas alegações o fato de que a proprietária da empresa possui 
parentesco com servidor público municipal. 

O pregão presencial citado na segunda situação foi realizado no ano corrente, a sua 
abertura ocorreu em 22 de abril de 2013, por consequência os atos posteriores do 
procedimento todos foram realizados neste ano, e a homologação publicada no dia 23 de 
abril de 2013 no Diário Oficial menciona o pregão como 05/PP/2000, ou seja, divergências 
em datas, em anexo. 

O pregão presencial 07/PP/2013 tinha por objeto o fornecimento de material 
agrícola (terceira situação apontada), e a vencedora do certame licitatório foi a empresa 
Andréia Lucia de Magalhães ME, porém, a atividade econômica desenvolvida tanto a 
principal quanto a secundária é de prestação de serviços (construção, instalação e 
locação). Entende-se então, que a empresa não está habilitada a fornecer nenhum 
produto (não tem competência para vender). E não foi possível localizar a homologação. 

Por fim, a quarta situação é uma dispensa de licitação para a locação de mesas e 
cadeiras para evento, a empresa pode sim fazer locações, mas de máquinas e 
equipamentos para construção e andaimes. 

Sendo assim, depois de apontadas as irregularidades na contratação desta 
empresa, o vereador subscritor e bem como a população novaodessense necessita de 
esclarecimentos pertinentes ao assunto, pois o acesso fornecido pela Prefeitura para as 
consultas não é satisfatório. 

Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a empresa especificada. 

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 
 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 397/2013 
Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo, postulando a 
continuidade no pagamento de 20 horas extras para os 
braçais e demais servidores que já vinham recebendo 
na Garagem Municipal. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por servidores lotados na Garagem 

Municipal, para que interceda junto ao Chefe do Executivo, postulando a continuidade no 
pagamento de 20 horas extras para os braçais e demais servidores que já vinham 
recebendo esse adicional. 

Estes servidores, além de cumprirem suas próprias atribuições, ainda fazem 
serviços extras de pedreiro, marceneiro, pintor e até mesmo realizam operações tapa 
buracos. 

Essas 20 horas extras representam uma diferença de aproximadamente R$ 
180,00 a R$ 200,00 a mais nos salários desses servidores, o que faz uma grande 
diferença, pois como é do conhecimento de todos, seus salários são baixíssimos. 

Considerando que esses servidores contam com as referidas horas extras para o 
sustento de suas famílias e que essa diferença salarial não prejudica as contas do 
Município, pois se tratam de valores pequenos, frente à quantidade de gratificações e 
salários exorbitantes dos comissionados contratados pela atual administração. 

Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE 
APELO dirigida ao Chefe do Executivo, postulando a adoção das medidas necessárias 
voltadas à continuidade no pagamento de 20 horas extras para os braçais e demais 
servidores que já vinham recebendo esse adicional na Garagem Municipal. 

Nova Odessa, 17 de Outubro de 2013. 
 

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

 
MOÇÃO N. 412/2013 

Assunto: Aplausos ao Presidente da 236ª Subseção da 
O.A.B., Dr. Alessandre Passos Pimentel, em razão das 
gestões realizadas junto ao Prefeito Municipal que 
auxiliaram na instalação da 2ª Vara da Comarca de 
Nova Odessa.  

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 
Presidente da 236ª Subseção da O.A.B., Dr. Alessandre Passos Pimentel, em razão das 
gestões realizadas junto ao Prefeito Municipal que auxiliaram na instalação da 2ª Vara da 
Comarca de Nova Odessa. 

Em reunião realizada no último dia 05 de setembro no gabinete do Prefeito 
Municipal, o congratulado reforçou a necessidade e urgência de instalação da 2ª Vara 
com números sobre o atendimento gratuito prestado pela OAB na Defensoria Pública, 
com atendimento de pessoas carentes: “São cerca de 60 atendimentos por dia. Se 
considerarmos que 25 deles dão origem a processos protocolados no Fórum, teremos 
uma dimensão do trabalho do Judiciário”.1   

A partir desse encontro foram traçadas as diretrizes voltadas à implantação da 
segunda vara.  

Nesse sentido, no último dia 10 de outubro a solenidade de inauguração da 2ª 
Vara desta Comarca foi concretizada, marcando o início de uma nova era para o Judiciário 
novaodessense. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 
ofício ao Presidente da 236ª Subseção da O.A.B., Dr. Alessandre Passos Pimentel, dando-
lhe ciência desta manifestação. 

  Nova Odessa, 30 de outubro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

                     
1
 http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=13348 

http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=13348
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MOÇÃO N. 436/2013 
 

Assunto: Apelo ao Secretário da Saúde de São Paulo, 
Dr. David Everson Uip, para que atue junto ao AME – 
Ambulatório Médico de Especialidades - de Santa 
Bárbara d’Oeste sobre a falta de médico anestesista na 
especialidade vascular. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO dirigida 
ao Secretário de Saúde de São Paulo, Dr. David Everson Uip, postulando à adoção de 
gestões necessárias voltadas a disponibilização de médico anestesista para atuar junto 
ao cirurgião vascular no referido ambulatório. 

Fomos procurado por munícipes que estão na fila de espera há 10 meses 
aguardando a realização de uma cirurgia de varizes, tem pacientes que já foram 
avaliados pelo anestesista em 29/01/13 e até a presente data o procedimento cirúrgico 
não foi realizado. Em contato com a referida unidade fui informado que não há médico 
anestesista para auxiliar o cirurgião vascular. 

Sabemos que o AME é uma conquista da região e, portanto, fazemos este apelo 
para que os pacientes desta especialidade sejam atendidos o mais breve possível. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
Secretário de Saúde Dr. David Everson Uip, dando-lhe ciência desta solicitação e pedindo 
providências urgentes para atendermos a solicitação acima mencionada. 

Nova Odessa, 05 de Novembro de 2013. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

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

 

MOÇÃO N. 437/2013 
 

Assunto: Aplausos ao Governo Municipal pelo 
lançamento do Projeto Anjos da Escola pelas razões que 
especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
No ultimo dia 08 de novembro, houve o lançamento oficial do Projeto Anjos da 

Escola, este trabalho tem como finalidade realizar um trabalho diferenciado no entorno e 
também no interior das escolas municipais.  

Quatro guardas municipais foram destacados para esta tarefa, contarão com duas 
viaturas e farão presença continua no patrulhamento e interação junto aos alunos, pais 
dos alunos, moradores e funcionários das escolas municipais. 

Ações como está, fazem toda a diferença no que tange a prevenção contra as 
drogas, pois afasta pessoas mau intencionadas do entorno das escolas e geram confiança 
entre guardas municipais e população. 

Sendo assim, em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares 
no que tange a esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado 
ofício aos Homenageados, Sr. Prefeito Municipal Benjamim Bill Vieira de Sousa, Secretária 
de Educação Sra. Claudicir Brazilino Picolo e Diretor da Guarda Municipal Sr. Robson 
Pontes, que encabeçaram este projeto e darão ciência aos demais envolvidos. 

Nova Odessa, 08 de novembro de 2013. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA. 
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MOÇÃO N. 440/2013 
 

Assunto: Congratulações com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Sr. Adriano Lucas Alves, 
pelas gestões realizadas voltadas à instalação de um 
condomínio industrial em nosso Município (Centro 
Empresarial Nova Odessa – CENO). 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos 
ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. Adriano Lucas Alves, pelas gestões 
realizadas voltadas à instalação de um condomínio industrial em nosso Município. 

Voltado principalmente para indústrias de base tecnológica, às margens da Rodovia 
Anhanguera (SP 330) e com investimento estimado em cerca de R$ 400 milhões, o CENO 
(Centro Empresarial de Nova Odessa) possui capacidade de geração de 
aproximadamente 15 mil empregos diretos e 25 mil indiretos.  

Oferecerá serviços de recepção bilíngue, portaria, balança, circuito fechado de TV, 
monitoramento 24 horas, restaurante, segurança, ambulatório, TI e Telecom, transporte 
de funcionários, recursos humanos corporativos, dentre muitos outros serviços.  

A empresa oferecerá duas importantes contrapartidas aos incentivos fiscais 
oferecidos pelo Município: a construção de um acesso à Rodovia Anhanguera e uma 
incubadora de empresas.  

Ante ao exposto, considerando-se que o fortalecimento da economia depende, 
invariavelmente, da abertura de espaços de diálogo entre o setor público e o setor 
privado e da construção de alianças, esperamos receber integral apoio dos nobres pares 
no que tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado 
ofício ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.       

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 
MOÇÃO N. 441/2013 

 
Assunto: Congratulações com a servidora Fernanda 
Bianchini de Morais Pinheiro, pelo excelente trabalho 
realizado na Ouvidoria do Hospital Municipal. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
Fernanda Bianchini de Morais Pinheiro, pelo excelente trabalho realizado na Ouvidoria do 
Hospital Municipal. 

Seu atendimento é realizado com muita atenção, carinho e respeito a todos que a 
procuram, sendo que, na medida do possível, todos têm seus problemas resolvidos. 

Fernanda vem nestes 11 meses de trabalho se destacando muito em sua área de 
atuação, com muita força de vontade e dedicação à população. Com todo o seu carisma 
quem mais ganha são os munícipes que saem do Hospital muito tranquilos.   

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

Nova Odessa, 8 de novembro de 2013. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 443/2013 
Assunto: Aplausos ao senhor Giacomo Bizzini Filho pelo 
brilhante evento de inauguração da mais nova Pizzaria da 
Região, a “Di Bosco".  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que submeto à elevada apreciação plenária a presente 
MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida ao senhor Giacomo Bizzini Filho, por ter realizado no dia 04 
de novembro de 2013, o evento de inauguração da Di Bosco Pizzeria, a qual tive o prazer 
de participar. 

O evento teve um grande público, pois Giacomo, ou simplesmente nosso “Nenê”, 
é muito querido por toda sociedade, uma vez que há décadas desenvolve um belíssimo 
trabalho com a gastronomia na região, tendo sido proprietário da famosa Pizzaria “Nostra 
Casa” em Nova Odessa. 

Parabenizamos Giacomo “Nenê” pela iniciativa e desejamos toda sorte do mundo 
nessa nova empreitada. 

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

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

********************************************************************* 
 
MOÇÃO N. 444/2013 

Assunto: Congratulações com a Secretária Municipal de 
Saúde de Nova Odessa, Dra. Rosa Maria Reis Sacilotto, e 
com a Diretora Geral de Saúde, Sra. Fabiana Hatsue 
Yumi Bartolemei. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A Constituição Federal de 1988 põe a vida como sendo o bem maior dos direitos 
fundamentais, preceituando em seu art. 196 que a saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado. 

 Entretanto, em que pesem os louváveis diplomas legais criados para garantir e 
viabilizar a efetivação do direito à saúde no Brasil, enquanto direito fundamental de todos 
e dever do Estado, é observada atualmente pela sociedade a decadência da saúde 
pública em todos os estados brasileiros e o consequente sucateamento do SUS. 

Hoje, o Brasil possui 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é menor do que 
em outros países, como a Argentina (3,2), Uruguai (3,7), Portugal (3,9) e Espanha (4). 
Além da carência dos profissionais, o Brasil sofre com uma distribuição desigual de 
médicos nas regiões - 22 estados possuem número de médicos abaixo da média 
nacional. 

O Governo Federal, na tentativa de amenizar o problema, criou o Programa “Mais 
Médicos”, que faz parte de um amplo projeto de melhoria do atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos 
hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há 
escassez e ausência de profissionais. 

Tendo em vista os problemas enfrentados pelo município de Nova Odessa com 
essa escassez de médicos, o vereador subscritor, congratula a Secretária de Saúde, Dra. 
Rosa Maria Reis Sacilotto e a Diretora Geral de Saúde, Sra. Fabiana Hatsue Yumi 
Bartolemei pelo empenho em trazer para Nova Odessa, dois desses profissionais da 
saúde do Programa Mais Médicos para atuar na atenção básica do município, no intuito 
de diminuir a vulnerabilidade do atendimento na saúde pública. 

Demonstrando competência e coragem, as referidas servidoras vêm dirigindo com 
muita eficiência o Hospital Municipal, e mais esse passo, mostra que nossa saúde está 
em boas mãos. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange 
a esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício as 
homenageadas. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 445/2013 
 
Assunto: Aplausos ao senhor Vitor Dias Ferraz, pelo 
belíssimo trabalho realizado junto a Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa. 

 
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 
senhor Vitor Dias Ferraz, pelo belíssimo trabalho realizado junto a Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa.  

No período de permanência na Padaria Municipal prestou um ótimo serviço à 
Administração Pública, deixando, assim, impressa a sua marca. O profissionalismo e 
dedicação que dispensa ao seu trabalho são imensuráveis, razão pela qual o faz com 
excelência. 

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

Nova Odessa, 12 de Novembro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 
MOÇÃO N. 446/2013 
 

Assunto: Congratulações com a direção, com os 
professores e alunos da EMEF Profª. Salime Abdo, pela 
participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica – OBA.   

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao diretor, aos professores e aos alunos 
da EMEF Profª. Salime Abdo, pela participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. 

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB) e ELETROBRAS FURNAS entre alunos de todos os anos 
do ensino fundamental e médio em todo território nacional.  

A competição tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e 
pela Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de 
uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios 
alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, 
planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de 
ciência, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e 
instituições voltadas às atividades aeroespaciais.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao diretor da EMEF Profª. Salime Abdo, Sr. José Jorge Teixeira, dando-lhe ciência da 
propositura.   

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 447/2013 

 

 

Assunto: Congratulações com a direção, com os 

professores e alunos da EMEF Profª. Haldrey Michelle 

Bueno, pela participação na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica – OBA.   

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à diretora, aos professores e aos alunos 

da EMEF Profª. Haldrey Michelle Bueno, pela participação na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica. 

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) e ELETROBRAS FURNAS entre alunos de todos os anos 

do ensino fundamental e médio em todo território nacional.  

A competição tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia 

e pela Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de 

uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios 

alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, 

planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de 

ciência, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e 

instituições voltadas às atividades aeroespaciais.  

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

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

à diretora da EMEF Profª. Haldrey Michelle Bueno, Sra. Yara Viviane Pieretti, dando-lhe 

ciência da propositura.   

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 448/2013 

 

Assunto: Congratulações com a CCR Autoban pelo 

projeto “Estrada para a Cidadania”. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária 

a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à CCR Autoban pelo projeto “Estrada 

para a Cidadania”.  

Todas as concessionárias do Grupo CCR realizam o programa Estrada para a 

Cidadania, eleito pela IBTTA - principal associação internacional de concessionárias de 

rodovias - o melhor programa de responsabilidade social do setor em todo o mundo.  

O programa tem o objetivo de disseminar informações sobre meio ambiente e 

segurança de trânsito e cidadania entre os alunos dos quarto e quintos anos das redes 

públicas de ensino fundamental nas cidades de atuação das concessionárias do Grupo 

CCR.  

O “Estrada para a Cidadania” tem um material didático completamente exclusivo 

e leva em consideração a transversalidade das matérias, ou seja, busca incluir o tema em 

diversas disciplinas. Visando a inclusão de professores e alunos com deficiência visual, 

todo o material também é produzido em braile. Também segue os padrões atuais de 

ilustração, linguagem e leis de trânsito e cidadania.  

Para facilitar ainda mais a assimilação do Estrada para a Cidadania pelas escolas, 

é realizado ainda um treinamento com professores das escolas parceiras. As aulas são 

semanais e algumas das atividades envolvem também os familiares das crianças, com 

exercícios que precisam ser feitos em casa. Essa atividade é um importante fator 

disseminador das informações ensinadas nas salas de aula, que multiplica o número de 

pessoas impactadas pelo projeto.  

Desde a criação do projeto, em 2002, cerca de 1,5 milhão de crianças tiveram a 

oportunidade de aprender noções sobre segurança no trânsito, transformando-se em 

agentes disseminadores de conhecimento e valores sobre a preservação da vida. 

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

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

ao senhor Vagner de Freitas, Diretor de Planejamento e Projetos da CCR Autoban, e ao 

senhor Maurício Vasconcelos, engenheiro da CCR Autoban, dando-lhes ciência da 

propositura.   

  

Nova Odessa, 13 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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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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Ofício n.º GP 284/2013 
Nova Odessa, 07 de novembro de 2013 
Senhor Presidente, 
 

Com fundamento no artigo 53, da Lei Orgânica do Município de Nova Odessa, 
comunico a Vossa Excelência que estou vetando parcialmente o Autógrafo nº. 94, de 15 
de outubro de 2013, de autoria do ilustre Vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação em Braille dos banheiros destinados ao 
público em geral”, por entender que o mesmo é inconstitucional e contrário ao interesse 
público, nos seguintes termos. 

O veto refere-se ao artigo 2º, a seguir transcrito:  
“Art. 2º O descumprimento das normas contidas nesta lei sujeitará o infrator às 

seguintes sanções: 
I – notificação 
II - multa no valor equivalente a vinte (20) UFESPs, aplicável em dobro, na 

reincidência. 
O Autógrafo padece do vício formal de inconstitucionalidade, ante a vedação de 

legislar de forma aleatória, sem a observância dos preceitos e princípios da Constituição 
Federal, competindo exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo estipular as sanções 
geradas pelo não cumprimento de determinada obrigação. 

Ademais, como se não bastasse, nota-se que a multa ora vetada encontra-se em 
valor excessivo e distante da realidade do Município de Nova Odessa, sem levar em 
consideração que a mesma não estipula um limite no tocante a sua aplicação. 

Assim, nesse aspecto o Autógrafo se distancia do caráter fiscalizatório e impositivo, 
passando a ter uma sanção severa demais, aproximando-se do confisco nas hipóteses de 
descumprimento. 

Portanto, em que pese a importância do projeto, no sentido de obrigar os 
estabelecimentos a fornecerem as inscrições de banheiros masculinos e femininos em 
“braile”, necessário consignar que a multa prevista não pode ser admitida, vez que 
penalizaria de forma excessiva o estabelecimento comercial. 

A punição desarrazoada se afasta do conceito educativo da norma jurídica, 
restando evidente que, nesse aspecto, o presente Autógrafo se afasta do interesse 
público necessário para a sua sanção integral. 

Ademais, o Poder Executivo Municipal dispõe de outros meios legais os quais 
poderão ser aplicados para o cumprimento efetivo da norma em questão, sem prejuízo 
excessivo daqueles que terão que adequar seus estabelecimentos comerciais. 

Expostas as razões e diante das considerações apresentadas somos levados a 
propor o Veto Parcial do artigo 2º do referido Autógrafo. 

Na oportunidade, devolvo ao reexame dessa ilustre Casa de Leis, esperamos seja 
acatado o presente veto parcial em face das razões acima expostas. 

No mais, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 
Atenciosamente,  

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 
********************************************************************* 

 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2013 

“Concede o título de Cidadã Novaodessense à senhora Maria de Lourdes Druzian”. 
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Maria de 

Lourdes Druzian, 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, 11 de novembro de 2013. 

VAGNER BARILON 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA FURINI DE LUCENA 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER    CELSO G. DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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JUSTIFICATIVA 

 Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente substitutivo ao 
projeto de decreto legislativo n. 28/2013, que concede o título de Cidadã Novaodessense 
à senhora Maria de Lourdes Druzian. 

A presente proposição objetiva apenas retificar o nome da homenageada, para que 
o mesmo guarde consonância com sua cédula de identidade, que foi posteriormente 
anexada aos autos. 

Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação do presente substitutivo. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
VAGNER BARILON 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA FURINI DE LUCENA 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER    CELSO G. DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
********************************************************************* 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.30/2013 

“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Antonio José Rezende 
Silva”. 

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Antonio José 
Rezende Silva, 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, 11 de novembro de 2013. 

VAGNER BARILON 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA FURINI DE LUCENA 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER    CELSO G. DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS   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 
Antonio José Rezende Silva. 

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. 

Mineiro de Boa Esperança, nascido em 13 de junho de 1962, Antonio José Rezende 
Silva chegou em Nova Odessa aos 18 anos para trabalhar com vendas ambulantes de 
enxovais. Dois anos depois abriu sua própria empresa de vendas desta natureza. Em 
1998, abriu um posto de gasolina e atualmente possui uma imobiliária.  

No ano de 1989 foi eleito vereador pela primeira vez, naquela oportunidade pelo 
PTB, conseguindo a reeleição para dois outros mandatos consecutivos. Retornou a este 
Legislativo em 2009. 

O interesse pela política surgiu quando esteve na Câmara pela primeira vez, em 
1988, para prestigiar a posse do suplente Luiz Bahia que assumia uma vaga naquela 
ocasião. No ano seguinte, ajudado pelo então vereador João Camilotti disputou e venceu 
as eleições. 

A sua atuação nesta Câmara Municipal sempre foi pautada pela ética e 
compromisso com a população. Foi responsável por projetos importantes como o que 
resultou na lei da ficha limpa municipal (Lei n. 2.606/2012) e na norma que obriga a 
instalação de sistema de monitoramento por câmeras de vídeo nas instituições bancárias 
do município (Lei n. 2.422/2010). Também são de sua autoria os projetos que deram 
origem as seguintes leis: 
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- Lei n. 1.601, de 2 de abril de 1998, que estabelece penalidade aos 
estabelecimentos comerciais que venderem cigarros a crianças ou adolescentes menores 
de idade e dá outras providências; 

- Lei n. 1.618, de 2 de julho de 1998, que dispõe sobre a notificação via postal dos 
interessados em concursos públicos; 

- Lei n. 1.617, de 2 de julho de 1998, que institui o Programa Municipal de 
Vacinação contra a Gripe e dá outras providências; 

- Lei n. 1.735, de 27 de março de 2000, que institui o Programa Ver e Ouvir para 
Aprender, e dá outras providências; 

- Lei n. 1.754, de 26 de junho de 2000, que estabelece limitação ao uso das vias e 
bens públicos e dá outras providências; 

- Lei n. 2.331, de 24 de junho de 2009, que reconhece de utilidade pública 
municipal a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova Odessa; 

- Lei n. 2.381, de 7 de janeiro de 2010, que regulamenta o serviço de transporte 
remunerado de cargas por motocicleta e motoneta e dá outras providências; 

- Lei n. 2.409, de 12 de abril de 2010, que dispõe sobre a reserva de vagas em 
estacionamento de uso público para serem utilizadas por veículos que transportem 
pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção e dá outras 
providências; 

- Lei n. 2.526, de 5 de agosto de 2011, que proíbe a propaganda de forma 
discriminatória por estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço no 
Município de Nova Odessa; 

- Lei n. 2.565, de 22 de dezembro de 2011, que obriga a instalação de banheiros 
químicos nos eventos de qualquer natureza no Município e dá outras providências; 

- Lei n. 2.600, de 9 de maio de 2012, que atribui ao loteador a obrigação de 
proceder à confecção e afixação de placas contendo a denominação nas vias públicas, 
nos moldes que especifica; 

- Lei n. 2.609, de 18 de junho de 2012, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para o contribuinte que 
proceder a transferência de registro de veículo automotor para a Circunscrição Regional 
de Trânsito – CIRETRAN de Nova Odessa e recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores – IPVA, do mesmo veículo, no Município de Nova Odessa; 

- Lei n. 2.616, de 27 de junho de 2012, dispõe sobre a participação de integrantes 
do Poder Executivo nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG, e dá 
outras providências; 

- Lei n. 2.623, de 9 de agosto de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de adesivos com telefone do Disque Denúncia em veículos integrantes do 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município e dá outras 
providências; 

- Lei n. 2.625, de 17 de agosto de 2012, que cria o Conselho Municipal de Proteção 
e Defensoria dos Animais; e, 

- Lei n. 2.640, de 4 de outubro de 2012, que dispõe sobre a instalação de assentos 
para utilização de usuários e de painel eletrônico nas agências bancárias estabelecidas 
no Município e dá outras providências.  

Desempenhou seus quatro mandatos com muita dignidade, questionando os erros e 
apontando os acertos da administração municipal. 

Rezende é casado e pai de uma filha. 
Seus dados biográficos – anexos - revelam suas inequívocas qualidades que, por si 

só, demonstram a oportunidade da homenagem. 
Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível 

apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 
Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 

VAGNER BARILON 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA FURINI DE LUCENA 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER    CELSO G. DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

********************************************************************* 
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PROJETO DE LEI N. 147/2013 
“Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com as clínicas veterinárias 

instaladas neste Município para os fins que especifica e dá outras providências”. 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com as clínicas 

veterinárias instaladas no Município para que estas prestem atendimento aos animais em 
situação de abandono e/ou atropelados. 

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, se entender necessário. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 
JUSTIFICATIVA 

“A vida é tão preciosa para uma criatura muda quanto é para o homem. Assim 
como ele busca a felicidade e teme a dor, assim como ele quer viver e não morrer, todas 
as outras criaturas anseiam o mesmo”. - Dalai Lama 

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

O caput do art. 225 da Constituição Federal contempla, expressamente, os direitos 
dos animais, verbis: 

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

Já o inciso VII do § 1º do mesmo artigo fixa um imperativo ético que se destina ao 
resguardo da integridade física dos animais, nos seguintes termos: 

“VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade”. 

Nesse sentido, o escopo da presente proposição é autorizar o Poder Executivo a 
firmar convênio com as clínicas veterinárias instaladas no Município para que estas 
prestem atendimento aos animais em situação de abandono e/ou atropelados. 

A aprovação desta proposição se coaduna com os preceitos insculpidos na Carta 
Maior, uma vez que resguardará a integridade física dos animais. 

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

Nova Odessa, 11 de novembro de 2013. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 


