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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
Senhores vereadores em atendimento ao artigo 253 do Regimento Interno, o
expediente da sessão ordinária a ser realizado no dia 09 de outubro próximo estará reduzido
a trinta minutos tendo em vista a inclusão na fase da Ordem do Dia do Projeto de Lei n.
96/2015 de autoria do Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município
de Nova Odessa para o exercício de 2016.
As Indicações e as moções de
encaminhadas aos respectivos destinatários.

pesar

apresentadas

nesta

sessão

serão

Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos
senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.

PAUTA DE INDICAÇÔES
1.

N. 852/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo e a CPFL a necessidade de retirada de uma telha de zinco que
está enroscada na fiação elétrica na Rua Karlis Burse, esquina com Avenida José
Penachione, no Parque Fabrício.

2.

N. 853/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de tampar o buraco na malha asfáltica na Rua João
Bolzan, próximo do nº 56, no Jardim Planalto.

3.

N. 854/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Chefe do Poder Executivo a retirada de entulhos, árvores em toda a extensão da
Avenida Ernesto Sprógis.

4.

N. 855/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Chefe do Poder Executivo a retirada de entulhos, árvores na Rua das Violetas,
177 – Parque dos Pinheiros.

5.

N. 856/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) da guia e calçada de todas as
ruas do Jardim Da Maria Azenha, pelas razões que especifica.

6.

N. 857/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a (varrição) limpeza com certa urgência de todas as guias e calçadas das ruas do
Jardim Bela Vista, muitas folhas e lixo amontoados, sujeitas a mal cheiro e tampando as
bocas de lobo, podendo causar danos aos moradores do referido Bairro.

7.

N. 858/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza dos bueiros localizado na Avenida
Rodolfo Kivitz, frente da APAE, no residencial Parque Klavin, pelas razões que especifica,
que especifica.
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima oitava sessão ordinária do terceiro
ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 13
(treze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a munícipe Joyce proceda a leitura de um
trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
INDICAÇÃO N. 840/2015 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à
sinalização de solo na Avenida Carlos Botelho, próximo do nº 1.218, no Centro. INDICAÇÃO
N. 841/2015 que indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e
calçadas em toda extensão da Rua Roberto Sprógis, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N.
846/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo (faixa de
pedestres) em frente à CMEI Professora Maria Cecília Borriero Milani, no Green Village
(Creche Arco-íris). INDICAÇÃO N. 847/2015 que indica a manutenção das faixas para
travessia de pedestres e a sinalização de solo em toda extensão da Rua Goiânia, no Jardim
São Jorge. INDICAÇÃO N. 848/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza
na lateral do campo de futebol situado na Rua Brasília, no Jardim São Jorge. Do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, INDICAÇÃO N. 842/2015 que indica ao Chefe do Poder
Executivo a possibilidade de colocar pedra na Escola Salime Abdo – Jardim Alvorada.
INDICAÇÃO N. 843/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda, corte de
mato na Escola Salime Abdo – Jardim Alvorada. INDICAÇÃO N. 844/2015 que indica a
retirada dos galhos na Escola Salime Abdo – jardim Alvorada. Da vereadora LUCILENE DELLA
PONTA ARAUJO, INDICAÇÃO N. 845/2015 que indica ao Poder Executivo a realização de
reparos na estrada São Gonçalo no ponto que liga Nova Odessa a Sumaré (passar máquina
ou se a possibilidade de melhoria no local). Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO
N. 849/2015 que indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando à
manutenção da iluminação (lâmpadas queimadas) na Rua Flamboyant, na altura do número
612, no Jardim Alvorada. INDICAÇÃO N. 850/2015 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de retirada de entulho (urgente) na Rua Gilberto Lovati, em frente ao nº 54, no
Jardim Europa. INDICAÇÃO N. 851/2015 que indica ao Poder Executivo que promova gestões
junto à CPFL visando a manutenção urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) da Rua
da Paz, esquina com a Rua José P. dos Santos, no Parque Residencial Fibra (faixa 01). ATA
DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente
anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 782/2015 de autoria
do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de implantação de comércio de pequeno porte no loteamento residencial
Jardim Altos do Klavin. É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES,
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e
JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
03). REQUERIMENTO N. 783/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO,
solicita informações do Chefe do Executivo e da CPFL sobre a possibilidade de instalação de
espaçador na fiação do poste da Rua Travessa 21 no Parque dos Lírios, pelos motivos que
se específica. É colocado em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO,
VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N.
784/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito
Municipal e da CPFL sobre a possibilidade de instalação de um poste de iluminação pública
na Rua Jose Carlos de Oliveira, ao lado do número 725, no Jardim Marajoara. É colocado em
discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05).
REQUERIMENTO N. 785/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO,
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solicita informações do Chefe do Executivo sobre a aplicação da Lei n. 1.676/1999, que
institui normas de preservação da memória da cidade e do patrimônio histórico
(tombamento). É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores VAGNER
BARILON, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 06). REQUERIMENTO N. 786/2015 de autoria do vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal quanto a possiblidade de
editar lei que cria programa de concessão de créditos fiscais e sorteio de prêmios e dá
outras providências. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 787/2015 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da CPFL sobre a adoção da medida que
especifica, relacionada à substituição dos postes de energia elétrica e a manutenção da
fiação (intervenção das demais empresas que utilizam os postes da CPFL para a
manutenção dos cabos). É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES,
JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 788/2015 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a implantação de dois pontos estratégicos para entrada e saída de
ambulâncias do local que os paramédicos devem ficar e a proibição de estacionamento
clandestino em frente ao Hospital Municipal. É colocado em discussão, os vereadores
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 789/2015 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implantação de coletores de chorume nos caminhões de
lixo. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 790/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a liberação da
jornada integral de trabalho dos setores de Jardinagem e Serviços Gerais para realização da
limpeza da cidade, devido aos estragos causados pelas fortes chuvas. É colocado em
discussão, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 11). Tendo em vista o decurso do tempo destinado a fase do
Expediente, a discussão e votação dos requerimentos e das moções a seguir especificados,
bem como o uso da Tribuna pelos vereadores inscritos restaram prejudicados:
REQUERIMENTO N. 791/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a limpeza de todas as bocas de lobo
situadas na Avenida Carlos Botelho, bem como sobre a mudança do ponto de ônibus
situado próximo à Câmara Municipal. REQUERIMENTO N. 792/2015 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre medidas
voltadas a intensificar a ronda policial em toda extensão da linha férrea no município, pela
razão que especifica. REQUERIMENTO N. 793/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER
ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a limpeza de galhos cortados e
caídos, poda das árvores e notificação dos proprietários de terrenos cujo mato está alto e
com a presença de animais peçonhentos na Rua dos Idosos, no Jardim Campo Belo.
REQUERIMENTO N. 794/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a instalação de duas bombas (buster) no Jardim
Campo Belo, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 246/2015 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao Sargento Jackson Giovani Candian pelo recebimento
da medalha de Mérito Comunitário. MOÇÃO N. 247/2015 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, repúdio à qualidade dos serviços prestados pela CPFL aos usuários da
cidade de Nova Odessa e região. MOÇÃO N. 248/2015 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, congratulações com o presidente do 1º Tribunal de Conciliação e Justiça
Arbitral da Região Metropolitana de Campinas – TJAMESP. MOÇÃO N. 249/2015 de autoria da
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, aplausos a Encarregada do setor de Vigilância
Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner, pela palestra realizada na 10º SIPAT da
CODEN com o tema “AIDS/DST”. MOÇÃO N. 250/2015 de autoria do vereador VLADIMIR
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ANTONIO DA FONSECA, congratulações com a secretária municipal de Educação, Claudicir
Brazilino Picolo, pelo 8º Fórum Internacional de Educação da RMC. MOÇÃO N. 251/2015 de
autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com os membros da
CIPA e os funcionários da Coden, em razão dos trabalhos realizados durante a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT. MOÇÃO N. 252/2015 de autoria do
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos a primeira dama Andréa Souza
presidente do Fundo Social de Solidariedade, pela 3ª Caminhada do Outubro Rosa. MOÇÃO
N. 253/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com
as escreventes técnico-judiciárias Fabíola Vaz Dalla Costa e Juliana Mello Claro, pelas
palestras ministradas nesta Câmara Municipal. MOÇÃO N. 254/2015 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, aplausos a todos os servidores públicos municipais, em
razão do “Dia do Servidor Público Municipal”, instituído pela Lei n. 2.718, de 3 de julho de
2013. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 07/2015 DE AUTORIA DO
PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E DE REMUNERAÇÃO PARA
OS INTEGRANTES DO QUADRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER solicita a suspensão da sessão por cinco minutos. O pedido de suspensão é
submetido ao Plenário, sendo aprovado. Reaberta a sessão, o projeto é colocado em
discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA
PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 12). 02 –
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 08/2015 DE AUTORIA
DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E DE REMUNERAÇÃO
PARA OS INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ
PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER
BARILON) (faixa 13). 03 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N. 09/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA
E DE REMUNERAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É
colocado em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO e ANTONIO ALVES
TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 14). 04 – PROJETO DE LEI N. 52/2015 DE AUTORIA DO
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS DE
SÓLIDOS A GRANEL NAS VIAS ABERTAS À CIRCULAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICÍPIO. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 15). 05 – PROJETO DE LEI N. 84/2015 DE AUTORIA VEREADOR VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE CARROS PARTICULARES
CADASTRADOS EM APLICATIVOS PARA TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PESSOAS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16).
Na sequência, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO (faixa 17) utiliza a Tribuna Livre
para Explicação Pessoal. Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será
realizada no dia 09 de novembro de 2015. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a
sessão (faixa 18). Para constar, lavrou-se a presente ata.
------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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REQUERIMENTO N. 548/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre o
pagamento dos salários dos funcionários do Instituto
Ciências da Vida – ICV, em cumprimento à decisão judicial.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista as informações contidas na matéria jornalística intitulada “Justiça
trabalhista bloqueia bens do ICV e determina que Prefeitura pague salários” , cópia anexa,
veiculada pelo Jornal de Nova Odessa.
Considerando que a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Americana intimou, em
caráter liminar, a Secretaria de Saúde do Município a depositar em Juízo a quantia de R$
1.116.052,91, resultante de crédito retido em nome do ICV, 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, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) O valor já foi depositado, conforme determinado na sentença acima
mencionada? Enviar cópia do comprovante de depósito.
b) Por que o Município se recusou a firmar TAC (Termo de Ajuste de Conduta)?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 3 de agosto de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 705/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
as obras na Rua Augusto Peterlevitz (Piscina do Jacó).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 27 de julho de 2015, a diretoria de Comunicação da Prefeitura emitiu nota
informando que 40% (quarenta por cento) das obras da Rua Augusto Peterlevitz (antiga
Piscina do Jacó) estavam concluídas.
A nota esclarecia que os serviços de escavação foram finalizados e foram iniciadas
a colocação de tela de gabião com britas, para evitar que a área voltasse a afundar, bem
como a recomposição do barranco formado pela erosão.
A nota informava, ainda, que, após essa fase, seria feita a recomposição da guia e
sarjeta e também do muro.
Em face do exposto, para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a referida obra, especialmente no tocante
aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Em que estágio as obras se encontram?
b) Elas foram paralisadas? Na afirmativa, qual o motivo da paralisação?
c) Na negativa, qual a data prevista para o término das obras?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 24 de setembro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 707/2015

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
as despesas médicas que especifica (Clínica São Lucas).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Após a divulgação de notas fiscais emitidas em março de 2015, pela Clínica São
Lucas, relativas aos atendimentos médicos hospitalares prestados a servidor comissionado
da Prefeitura de Nova Odessa, falecido em abril do corrente ano, que totalizam R$
37.178,10 (trinta e sete mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos), o vereador
subscritor revisou as informações prestadas pelos profissionais da Saúde de Nova Odessa,
durante a audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2015, realizada em 28 de
maio passado, nesta Câmara Municipal, e não logrou êxito em localizar informações sobre
os referidos atendimentos dentro do quadro “Pacientes Atendidos em Outros Locais”
(documento anexo).
Em face do exposto, para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre os referidos atendimentos, especialmente
no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quantos pacientes foram encaminhados/internados nos hospitais particulares de
Americana (Clínica São Lucas, Unimed e Hospital São Francisco) no primeiro quadrimestre
de 2015?
b) Qual o total da despesa ocorrida com esses hospitais no período em questão?
c) A internação desse paciente na Clínica São Lucas originou-se de mandado de
segurança?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 23 de setembro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

10

REQUERIMENTO N. 727/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o Pregão Presencial n. 67/2015, que tem por objeto o
registro

de

preços

para

serviços

de

sonorização,

iluminação, filmagem, telões, locação de arquibancadas,
palco, gradil, fechamento de área, locação de gerador e
trio elétrico para diversos eventos a serem realizados no
município de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal o aviso de edital de licitação,
datada de 18 de setembro de 2015, relativo ao Pregão Presencial n. 67/2015, voltado ao
registro de preços para serviços de sonorização, iluminação, filmagem, telões, locação de
arquibancadas, palco, gradil, fechamento de área, locação de gerador e trio elétrico para
diversos eventos a serem realizados no município de Nova Odessa.
O edital prevê a despesa total estimada em, aproximadamente, R$ 12.206.285,60,
que onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Ficha n. 178.
O valor reservado para a referida licitação nos chamou a atenção. Primeiro, por ser
este um momento de crise econômica e contenção de gastos pela Administração Municipal.
Segundo, porque o orçamento da Cultura para o exercício de 2016 é menor que a metade
do valor estimado para a referida licitação (R$ 4.107.500,00, nos termos do projeto de lei n.
96/2015 protocolizado nesta Câmara Municipal no último dia 30 de setembro).
Em face do exposto, com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos
nobres

pares,

na

forma

regimental,

após

ouvido

o

Plenário,

que

aprovem

o

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o referido
pregão presencial, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) Quais os eventos previstos para serem realizados dentro do referido pregão
presencial?
b) Qual a origem dos recursos financeiros que suportarão a referida despesa (ficha
178)?
Nova Odessa, 5 de outubro de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
11

REQUERIMENTO N. 728/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
despesa orçamentária da função que especifica, do período
de janeiro a agosto de 2014 e 2015 (Administração).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em complementação as informações prestadas durante a audiência pública para
demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo
quadrimestre de 2015, realizada nesta Casa Legislativa no último dia 29 de setembro,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre os motivos
que justificam a variação de 23,4% na despesa liquidada relativa à função Administração
(2014/R$ 14.649.254,18 – 2015/R$ 18.074.996,68), especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quais os motivos que justificam a variação de aproximadamente R$ 3 milhões
ocorrida no período?
b) Quais as despesas que foram suportadas pelo referido valor (R$ 18.074.996,68)?
Nova Odessa, 30 de setembro de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 750/2015
Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, informações do
Prefeito Municipal sobre os pontos de ônibus que estão
sendo implantados no município (cobertura e assentos).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia das notas fiscais relativas aos
pontos de ônibus que estão sendo implantados no município (cobertura e assentos).
Requeiro, ainda, as seguintes informações sobre o assunto:
a) Quantos pontos foram implantados até a presente data?
b) Indicar a localização de cada ponto de ônibus já implantado, bem como dos
locais que ainda serão contemplados com essa benfeitoria.
Nova Odessa, 6 de outubro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 769/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a existência de projeto voltado à realização de “Feira do
Comércio e da Indústria” em nosso município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor vem através da presente proposição solicitar
informações do Prefeito Municipal e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, sobre a
existência de projeto voltado à realização de “Feira do Comércio e da Indústria” em nosso
município.
O evento poderia contar com a participação de todas as indústrias e
comércios sediados em Nova Odessa, que, durante três dias, exporiam à venda seus
produtos à população.
A feira seria precedida de ampla divulgação e poderia ser realizada na área
central, no espaço destinado ao bolsão de estacionamento da Fepasa.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando informações sobre a existência de projeto nos moldes acima mencionados.
Nova Odessa, 19 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 770/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a existência de projeto voltado à realização de shows e
eventos
no
espaço
destinado
ao
bolsão
de
estacionamento (área da antiga Fepasa).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando informações sobre a existência de projeto voltado à utilização do
espaço destinado ao bolsão de estacionamento (área da antiga Fepasa), pela Diretoria de
Cultura e Turismo, para a realização de shows e eventos.
Nova Odessa, 19 de outubro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 771/2015
Assunto: Solicita informações complementares do Chefe do
Executivo sobre a implantação de um bolsão de
estacionamento paralelo à linha férrea.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em setembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
752/2014, através do qual solicitou informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade
de implantação de um bolsão de estacionamento paralelo à linha férrea, na área de
propriedade da ALL – América Latina Logística.
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que o Setor
de Obras aguardava autorização da ALL para tomar as providências solicitadas. A resposta
é datada de 21 de outubro de 2014 (Ofício CAM n. 674/2014).
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre os avanços obtidos com relação ao assunto.
Nova Odessa, 19 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 791/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a limpeza de todas as bocas de lobo situadas na Avenida
Carlos Botelho, bem como sobre a mudança do ponto de
ônibus situado próximo à Câmara Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de
limpeza de todas as bocas de lobo situadas na Avenida Carlos Botelho e a mudança do
ponto de ônibus situado próximo à Câmara Municipal, tendo em vista que nos dias de
chuvas ocorrem alguns pontos de alagamento, que atingem o referido ponto de ônibus.
É muito difícil para os munícipes que utilizam o referido ponto de ônibus para
embarque e desembarque, pois o local fica totalmente alagado, molhando os que por ali
passam. Nem precisa chover muito forte para o local ficar intransitável.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a manutenção e limpeza das bocas de lobo situadas na
referida avenida e a mudança de local do ponto de ônibus.
Nova Odessa, 26 de outubro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
*******************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 792/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
medidas voltadas a intensificar a ronda policial em toda
extensão da linha férrea no município, pela razão que
especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor conversou com vários moradores dos bairros que ficam
próximos da linha férrea, que postularam a adoção de medidas urgentes para aumentar a
ronda policial em toda extensão do referido local.
A ronda policial se faz necessária, devido ao grande número de pessoas que
utilizam a referida área para o consumo de entorpecentes e a prática de sexo, sendo que
vários acidentes já aconteceram no local.
Os moradores temem utilizar as passarelas, no período noturno, devido
principalmente aos usuários de drogas que ficam 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 Executivo,
postulando informações sobre as medidas que poderão ser adotadas pela Guarda Civil
Municipal, para intensificar a ronda no local acima mencionado.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 793/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a limpeza de galhos cortados e caídos, poda das árvores e
notificação dos proprietários de terrenos cujo mato está
alto e com a presença de animais peçonhentos na Rua
dos Idosos, no Jardim Campo Belo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a necessidade urgente de limpeza da
Rua dos Idosos, situada no Jardim Campo Belo (limpeza de galhos cortados e caídos, poda
das árvores e notificação dos proprietários de terrenos cujo mato está alto e com a
presença de animais peçonhentos).
O local está precisando de limpeza, com vegetação alta e muito lixo, sendo um
ambiente propício ao surgimento de ratos, baratas e animais peçonhentos, além do
mosquito transmissor da Dengue.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 794/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a instalação de duas bombas (buster) no Jardim Campo
Belo, pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em reunião realizada com os moradores do Jardim Campo Belo nesta data, nos foi
apresentado um problema relacionado com o abastecimento de água no local e que atinge
mais doze bairros daquela região.
Os moradores alegam que, diariamente, após as 18h, a pressão da água cai
sobremaneira, não sendo suficiente para levar a água até os reservatórios das residências
(caixas d’água). Nesse sentido, os moradores dos treze bairros que compõem aquela região
sofrem com a constante falta d’água.
Eles acreditam que o problema poderia ser equacionado mediante a implantação
de duas bombas (buster), que aumentariam a pressão da água.
Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim Campo
Belo, 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 instalação de duas bombas (buster) no Jardim Campo Belo.
Nova Odessa, 27 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 795/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
as doações, cessões, permissões e autorizações de uso de
áreas públicas realizadas a entidades privadas, no período
de janeiro de 2013 até a presente data.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme levantamento realizado no site desta Câmara Municipal, entre 2013 e
2015, cinco (5) projetos de lei foram aprovados doando ou cedendo áreas públicas a
entidades privadas1.
De outra parte, dispõe o artigo 99 da Lei Orgânica do Município 2, que o uso de bens
municipais por terceiros poderá ser feito, ainda, mediante permissão ou autorização,
através, respectivamente, de decreto e portaria.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as doações, cessões, permissões e autorizações de uso de
áreas públicas realizadas a entidades privadas, no período de janeiro de 2013 até a
presente data.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

1

Lei n. 2703/2013: Dispõe sobre desafetação e doação de área à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Nova Odessa - APAE.
Lei n. 2950/2015: Dispõe sobre a desafetação e outorga de concessão de direito de superfície a Lions Clube Nova
Odessa, entidade social reconhecida como de utilidade publica e dá outras providencia.
Lei n. 2966/2015: Dispõe sobre a dotação de uma área de terra à Associação de Proprietários e Empresários do
Industrial Cachoeira e dá outras providencias.
Lei n. 2967/2015: Dispõe sobre a desafetação e outorga de concessão de direito de superfície a Associação dos
Rotarianos de Nova Odessa, e da outras providencias.
Lei n. 2981/2015: Dispõe sobre a desafetação e doação de área de terras que especifica a Ordem dos Advogados
do Brasil – Secção de São Paulo, e da outras providencias.
2
Art. 99. O uso de bens municipais por terceiros somente poderá ser feito mediante concessão, permissão ou
autorização a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de licitação e será feita
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.
§ 2º A concessão administrativa dos bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades
escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa.
§ 3º A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a título precário, por ato
unilateral do Prefeito, através de decreto.
§ 4 A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades e usos
específicos ou transitórios.
§ 5º A licitação poderá ser dispensada nos casos permitidos na legislação aplicável.
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REQUERIMENTO N. 796/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
realização de gestões junto ao Governo do Estado de São
Paulo, objetivando a disponibilização em nosso Município
de uma das Carretas do Programa “Mulheres do Peito”,
nos mesmos moldes realizados no Município de Sumaré.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos meses de outubro e novembro a Prefeitura Municipal de Sumaré, em parceria
com o Governo do Estado de São Paulo, está promovendo a Campanha “Outubro
Rosa/Novembro Azul”, de prevenção ao câncer e promoção à saúde do homem e da
mulher.
Promovida pela Prefeitura de Sumaré e parceiros, a Campanha “Outubro
Rosa/Novembro Azul” começou oficialmente no dia 1º de outubro. No entanto, uma das
principais etapas da iniciativa, que é a realização de 750 exames gratuitos de mamografia
em mulheres de 35 anos ou mais, começou no último dia 29 de setembro, graças à parceria
da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo.
Até o dia 17 de outubro, inclusive aos sábados, as mulheres de Sumaré poderão
realizar gratuitamente seus exames de mamografia na carreta do Programa Estadual
“Mulheres de Peito”, cedida pela Secretaria de Estado da Saúde após um pedido pessoal da
prefeita Cristina Carrara.
O veículo especial, um verdadeiro consultório e laboratório móvel, permanece ao
longo das próximas semanas estacionado na Praça das Bandeiras, Região Central de
Sumaré. A unidade possui 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando
abertas, 4,90 metros de largura. Serão 50 atendimentos por dia, com distribuição diária de
senhas às 9 horas.
As mulheres que têm idades entre 35 e 49 anos devem comparecer na carreta
munidas do encaminhamento do médico solicitando o exame de mamografia (pode ser de
um médico da rede pública ou não). Já quem tem 50 anos ou mais não precisa do
encaminhamento médico, bastando comparecer na Carreta para realizar gratuitamente o
exame preventivo. Independente da idade, a interessada deve levar seu RG e Cartão do
SUS (Sistema Único de Saúde).
A partir de 1º de outubro, a campanha se estendeu também para a Rede Municipal
de Saúde mantida pela Prefeitura de Sumaré. Na parte clínica, a campanha inclui, dentro de
cada unidade, a realização de exames de mamografia, papanicolau, testes rápidos de HIV e
sífilis, e também a ampliação da quantidade de exames de mamografia realizados
mensalmente.
Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade de parceria com o Governo do Estado, para que seja disponibilizada, em nosso
Município, uma das Carretas do Programa “Mulheres do Peito”, nos mesmos moldes
realizados no Município de Sumaré.
Nova Odessa, 27 de outubro de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 797/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a manutenção das ruas do Jardim Campo Belo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em reunião realizada com os moradores do Jardim Campo Belo no último dia 28 de
outubro, nos foi solicitada a manutenção das ruas do bairro, especialmente das ruas dos
Idosos e Bruno C. Brunelli, por serem as principais vias daquela localidade.
As ruas estão com buracos imensos que dificultam o trânsito de veículos. Nesse
sentido, os moradores pedem que esses buracos sejam fechados com o auxílio do rolo
compressor.
Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim Campo
Belo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre
a data prevista para a manutenção das vias do referido bairro.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 798/2015
Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito
Municipal sobre a alteração na jornada de trabalho dos
setores responsáveis pela limpeza e manutenção da
cidade, mediante a implantação de dois turnos de
atividades (uma equipe trabalharia das 7h às 12h e a
outra das 13h às 17h).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Recentemente, o ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos apresentou o
requerimento n. 790/2015, solicitando informações do Chefe do Executivo sobre a liberação
da jornada integral de trabalho dos setores de Jardinagem e Serviços Gerais para a
realização da limpeza da cidade, devido aos estragos causados pelas fortes chuvas.
Concomitantemente a apresentação da referida proposição, o vereador subscritor
recebeu sugestão dos moradores do Jardim Campo Belo, durante reunião realizada no
último dia 28 de outubro, relacionada ao assunto.
Eles sugeriram a formação de duas equipes de trabalho com os servidores lotados
nos setores responsáveis pela limpeza e manutenção da cidade, sendo que uma equipe
trabalharia das 7h às 12h e a outra equipe laboraria das 13h às 17h.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a possibilidade de adoção da medida proposta.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 799/2015
Assunto: Solicita informações da CPFL sobre a
possibilidade de instalação de transformadores nos
loteamentos de chácaras situados em Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em reunião realizada com os moradores do Jardim Campo Belo no último dia 28 de
outubro, nos foi apresentado um problema relacionado ao fornecimento de energia elétrica
no local e que atinge os demais bairros de chácaras existentes em Nova Odessa.
Os moradores alegam que as quedas de energia são constantes no local, sendo
que uma simples árvore que prejudica a fiação na área central já provoca inúmeros
transtornos nos bairros de chácaras. Em alguns casos, esses locais ficam a semana inteira
sem energia elétrica.
Eles acreditam que o problema poderia ser equacionado mediante a implantação
de transformadores nesses bairros.
Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim Campo
Belo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício à CPFL, postulando informações sobre a possibilidade
de instalação de transformadores nos loteamentos de chácaras situados em Nova Odessa.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 800/2015
Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos
documentos que especifica, relacionados à construção de
pista de atletismo no Ginásio de Esportes Jaime Nércio
Duarte, no Jardim Santa Rosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos seguintes documentos,
relacionados à construção de pista de atletismo no Ginásio de Esportes Jaime Nércio
Duarte, no Jardim Santa Rosa:
a) Cópia do projeto completo estrutural, com cópia do ART recolhido junto ao CREA.
b) Cópia do processo de licitação.
Nova Odessa, 3 de novembro de 2015.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 801/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre o recebimento de sobras de material de
construção para a doação a pessoas carentes e
entidades

beneficentes

ou

habitacionais,

do

Munícipio de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Na atual crise que envolve o mercado imobiliário, ainda assim é de impressionar o
vulto das novas edificações e a elevada quantidade de reformas, com o intuito de ampliar a
modernizar as construções mais antigas. Os resíduos de material que sobram como: areia,
azulejos, blocos, cal, cimento, ferro grades, janelas, lajotas elétricas (fios, condutores,
interruptores etc.) hidráulicas (canos, registro e torneiras etc.), pedras britadas, pias,
portas, portões, tacos, tanques, telhas, tintas, vidros, etc., muitas vezes estão em
condições de reaproveitamento.
Daí a ideia que ocorre de serem estabelecidas pela Prefeitura áreas municipais
especialmente reservadas para o descarte de material de construção a ser franqueada ao
público, para construção de suas moradias. A medida evitaria o descarte de material em
local proibido e deixaria a cidade mais limpa.
Os materiais seriam doados às famílias carentes, as entidades beneficentes ou as
habitacionais sem fins lucrativos, mediante a realização de cadastro e triagem de acordo
com a necessidade das pessoas ou entidades requerentes.
Em face do exposto, 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 o assunto.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

21

REQUERIMENTO N. 802/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a implantação de um Banco de Remédios,
Equipamentos

e

Materiais

de

Medicina,

no

Município de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A presente propositura tem por objetivo questionar a Administração Municipal
sobre a possibilidade de instituir em nossa cidade o Banco de Remédios, Equipamentos e
Materiais de Medicina, com a finalidade de formar estoques oriundos de doações de pessoas
físicas e jurídicas, funcionando em local próprio, a ser designado pelo Poder Executivo.
As pessoas menos favorecidas financeiramente estão numa posição delicada
diante do alto preço dos remédios, equipamentos e materiais de medicina, sendo incapazes
de adquirir os mesmos. Por outro lado, todos são sabedores que milhares de pessoas,
mantem em casa principalmente remédios que não utilizam mais e até se esquecem dos
mesmos. Ressalta-se que, o alcance desta propositura poderá beneficiar um grande
número de pessoas.
Com esta propositura de grande relevância, o Município chega de forma sábia, bem
mais perto das necessidades da população, atendendo-as de maneira a garantir melhores
condições de qualidade de vida dentro do factível, através da promoção do bem-estar de
saúde da sua população. Sem dúvida utilizando-se do braço forte de Solidariedade do
Serviço Social do Município de Nova Odessa, o qual é de alcance social cujo valor é
inestimável, contribuindo de forma branda para minimizar as diferenças sociais das pessoas
carentes, possibilitando assim com respeito e dignidade a melhoria na qualidade de vida
de nossos cidadãos.
Também evitaria o desperdício de remédios que sobram e são jogados fora.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando informações sobre a possibilidade de adoção da medida proposta.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 803/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre o
Decreto n. 5.296/2004, que regulamenta a Lei da
Acessibilidade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que este Decreto determina que:
Art.19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve
garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas
dependências e serviços libre de barreiras e de obstáculos que empeçam ou dificultem a
sua acessibilidade.
§ 1º. no caso das edificações de uso público já terão elas prazo de trinta meses a
contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade as pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 2º Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir
dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a
serem construídas, ampliadas.
Considerando que as pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade de
locomoção devem ter condições necessárias para a utilização, com segurança e autonomia,
de edificações e obras públicas, seus espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
trazendo maior independência possível e dando ao cidadão deficiente ou aqueles com
dificuldade de locomoção a direito de ir e vir a todos os lugares que necessitar.
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 as seguintes questões:
a) As obras públicas em andamento na cidade respeitam a referida lei de
acessibilidade?
b) Caso negativo, qual o motivo?
c) Todos os prédios públicos estão adequados a garantir a acessibilidade de
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida?
d) Caso positivo, quais os mecanismos utilizados para garantir tal acessibilidade?
e) Caso negativo, qual o prazo para que a Municipalidade se adapte ao Decreto?
f) Enviar relação de todos os prédios públicos, próprios, locados e cedido, bem
como seu respectivo endereço.
g) Existe previsão em dotação orçamentária para ampliar o número de acessos ou
mesmo construir acessos nos prédios públicos?
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 804/2015
Assunto: Solicita informações das Auto Escolas com sede
em nosso Município sobre as providências que serão
adotadas com relação ao cumprimento da Resolução n.
558, de 15 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
acesso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para o
candidato e condutor com deficiência auditiva quando da
realização de cursos e exames nos processos referentes à
Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
No último dia 20 de outubro foi publicada no Diário Oficial a Resolução n. 558/2015
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que torna obrigatória a disponibilização de
intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante o processo para obter a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas com deficiência auditiva.
De acordo com o contido na sobredita resolução, que passa a vigorar na data de
sua publicação, os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito
Federal deverão disponibilizar às pessoas surdas intérpretes de Libras durante as seguintes
etapas:
- Avaliação psicológica;
- Exame de aptidão física e mental;
- Curso teórico técnico;
- Curso de simulação de prática de direção veicular;
- Exame teórico técnico;
- Curso de prática de direção veicular;
- Exame de direção veicular;
- Curso de atualização;
- Curso de reciclagem de condutores infratores;
- Cursos de especialização.
Referida resolução compatibiliza-se com o art. 1º da Lei 7.853, de 24 de outubro de
1989, que veio assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com
deficiências, dispondo, inclusive, sobre sua integração social. Senão vejamos:

“Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração
social, nos termos desta lei.
§ 1º. Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos
da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da
pessoa humana, do bem-star, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos
princípios gerais de direito”. (grifamos).

Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício às Auto Escolas estabelecidas em nosso Município sobre as providências que serão
adotadas com relação ao cumprimento da Resolução n. 558, de 15 de outubro de 2015.
Nova Odessa, 26 de outubro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 805/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
estudos voltados a implantação do Aplicativo QR codes no
Cemitério Municipal e nos pontos históricos de nossa
cidade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Itapetininga (SP) instalaram “QR Codes”
(sigla do inglês ‘Quick Response Code’, ou Código de Resposta Rápida em português) em
túmulos de três ex-combatentes que estão enterrados no cemitério da cidade. Com qualquer
aplicativo de celular que lê o código de barras, os visitantes do cemitério podem ver fotos e a
biografia dos personagens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e na Revolução de 1924,
1930 e 1932.
“É um orgulho muito grande ter o nome do meu pai envolvido em um projeto inédito na
região, acho que até no país”, comenta Afrânio Franco de Oliveira Mello, filho de Antenor de
Oliveira Mello Júnior, soldado que lutou na Revolução Constitucionalista de 1932. Estudantes e
professores de disciplinas do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
trabalharam no projeto de iniciação científica desde março deste ano. A ação teve apoio do
Instituto Histórico Geográfico e Genealógico deItapetininga (IHGGI), o Núcleo MMDC de
Itapetininga, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga,
entidades cívico-culturais que objetivam resgatar a memória e os feitos de cidadãos do
município

(http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2015/10/grupo-instala-qr-

codes-em-tumulos-de-ex-combatentes-em-cemiterio.html).
Aqui em nossa cidade também temos o túmulo dos soldados constitucionalistas e desta
forma poderemos resgatar a história destas pessoas, bem como de outras personalidades. Toda
boa inciativa deve ser compartilhada e conhecer a história destas pessoas nos remete ao
passado e a um novo aprendizado.
Outra opção é utilizar o aplicativo em pontos históricos da cidade e dar a oportunidade
para que a juventude possa aprender história da forma que mais gostam: através da tecnologia,
criando assim o nosso museu virtual.
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 sobre a
sugestão acima mencionada.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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REQUERIMENTO N. 806/2015
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a
possibilidade de reflorestamento as margens da represa
Recanto III e na área de APP, no Vale dos Lírios.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em reunião com moradores do Vale dos Lírios, me foi relatado uma grave situação
na área que margeia a represa Recanto. Devido às chuvas dos últimos tempos, várias
arvores caíram, deixando um grande buraco na área de preservação. Os moradores ainda
registram, com grande propriedade, que no local existem nascentes que abastecem as
represas utilizadas na captação de água para todo o município. Por esse motivo solicito a
possibilidade do reflorestamento na área da APP e em toda a margem da Avenida sete,
Compulsando os arquivos desta Câmara, tomei conhecimento de que o assunto foi
tratado pelo nobre vereador Avelino Xavier Alves, através do Requerimento n. 871/2013.
Onde foi informado que a administração municipal realizara estudos acerca do pleiteado.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre as medidas que serão adotadas
para sanar os problemas existentes na área em questão.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015
LUCILENE DELLA PONTA ARÚJO

AVELINO XAVIER ALVES

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

REQUERIMENTO N. 807/2015
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a
possibilidade estudo para implantação de “lombadas” nas
principais ruas do Bairro, conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que residem no Residencial
Vale dos Lírios, sobre a possibilidade de implantar lombadas nas principais ruas do bairro,
principalmente onde o ônibus escolar passa. Já que o local existem várias chácaras que são
alugadas aos finais de semana e as pessoas aproveitam para correr com os carros no local.
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 destas lombadas no local.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
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REQUERIMENTO N. 808/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
estudos voltados a implantação do Café com Android para
o grupo da Melhor Idade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A Tim promove o projeto Café com Android, em parceria com a LG, Motorola,
voltada para pessoas da terceira idade, para aprenderem a usar melhor os recursos que os
smartphones e tablets proporcionam.
As aulas têm cerca de uma hora e trinta minutos de duração e contam com café da
manhã e instrutores para tirarem todas as dúvidas dos participantes. O Café com Android já
promoveu mais de 18 edições em todo o Brasil, o evento é ideal para quem não nasceu na
era do celular e já se viu com dificuldades para mexer em seus aparelhos móveis. A ideia é
aproximar essas pessoas do mundo digital e estimulá-los a utilizar todas as funcionalidades
dos equipamentos, independentemente do nível de conhecimento sobre o uso dos recursos.
Dentre o público interessado, estão desde idosos já conectados e antenados com o mundo
digital, até quem comprou o primeiro smartphone recentemente e não sabe como utilizá-lo.
( http://www.aterceiraidade.com/diversos/cafe-com-android).
Com uma expectativa de vida cada vez maior, o Brasil vê as gerações mais
experientes despertando o interesse por tecnologia. Segundo estimativas do IBGE, nos
próximos 20 anos a população acima de 60 anos vai mais do que triplicar passando dos
atuais 22,9 milhões (11,34% da população) para 88,6 milhões (39,2%). No período, a
expectativa média de vida do brasileiro deverá aumentar dos atuais 75 para 81 anos.
Segundo pesquisa da AVG Technologies – empresa de segurança online – 76% dos
brasileiros com mais de 50 anos estão no Facebook e 78% possuem smartphones.
Entretanto, essas pessoas se sentem menosprezadas pelas empresas de tecnologias, que
as tratam como se fossem “analfabetos digitais”. A pesquisa ouviu quase seis mil pessoas
com mais de 50 anos em diversos países do mundo, os questionando sobre seus hábitos
tecnológicos
e
opiniões
sobre
as
novas
tendências
desse
mercado.
(
http://www.aterceiraidade.com/diversos/cafe-com-android).).
Achei esta ideia fantástica e como temos o Clube da Melhor Idade acho perfeito
para estabelecermos esta parceria com a Operadora Tim, Motorola ou LG e oferecer este
treinamento aos nossos idosos. É notável o aumento dos recursos tecnológicos no mundo
moderno, empresas, restaurantes, cinemas, órgãos governamentais, sendo assim cada vez
mais teremos que capacitar nossos idosos para que tenham condições de percorrer este
novo caminho facilitando a sua comunicação com este mundo digital.
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 sobre a
sugestão acima mencionada.
Nova Odessa, 05 de novembro de 2015.

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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REQUERIMENTO N. 809/2015
Assunto: Solicita informações da empresa CPFL sobre a
manutenção do poste caído na travessa próxima à ponte
que liga o Jardim Flórida ao bairro Jardim Nossa Senhora
de Fátima (em frente à antiga empresa Feltrin).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que relataram a necessidade
do concerto do poste que se encontra caído devido as últimas chuvas, localizado na frente
da empresa Feltrin, entre o Jardim Florida e Nossa Senhora de Fatima.
O conserto do poste se faz necessário para garantir a segurança dos munícipes.
Tendo em vista que o mesmo ainda se encontra com o fornecimento de energia
normalmente, sendo que fiação está a menos de dois metros do chão, podendo uma pessoa
tocá-la facilmente.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa CPFL, postulando
informações sobre o conserto do poste em questão.
Nova Odessa, 05 de Novembro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
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REQUERIMENTO N. 810/2015
Assunto: Convoca os servidores responsáveis da
Prefeitura Municipal e convida os representantes da CPFL
para prestar informações sobre a iluminação pública.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Na sessão ordinária realizada em 3 de novembro passado, durante a discussão do
requerimento n. 783/2015, de autoria da primeira subscritora, que solicitava informações
do Chefe do Executivo e da CPFL, sobre a possibilidade de instalação de espaçador na
fiação do poste da Travessa 21, no Parque dos Lírios, foi apontada a necessidade de um
debate para tratar diretamente com os representantes da CPFL, sobre a má qualidade dos
serviços prestados pela referida concessionária à população novaodessense, bem como
sobre a necessidade de manutenção de toda a rede do município.
Além do requerimento acima mencionado, na mesma sessão ordinária ainda foram
apresentadas as seguintes proposições relacionadas aos problemas no fornecimento de
energia elétrica para Nova Odessa:
- Moção n. 247/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, repúdio à qualidade
dos serviços prestados pela CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa e região.
- Requerimento n. 784/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, que solicita
informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a possibilidade de instalação de um
poste de iluminação pública na Rua Jose Carlos de Oliveira, ao lado do número 725, no
Jardim Marajoara.
- Requerimento n. 787/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, que solicita
informações da CPFL sobre a adoção da medida que especifica, relacionada à substituição
dos postes de energia elétrica e a manutenção da fiação (intervenção das demais empresas
que utilizam os postes da CPFL para a manutenção dos cabos).
Registre-se que nesta legislatura já foram apresentadas 136 (cento e trinta e seis)
proposições dirigidas à CPFL3.
A quantidade de proposições existentes demonstra a precariedade dos serviços
prestados pela concessionária e justifica a realização de um debate com urgência nesta
Casa Legislativa.
Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, convocando os servidores Erick Ortolano
Silva, Diretor de Obras Públicas, Mauro Renato Moretto, Diretor de Assuntos Jurídicos e
Vanderlei Cocato Batista, Chefe de Gabinete, para prestar informações sobre o assunto, no
próximo dia 7 de dezembro de 2015, às 18 horas, nesta Casa de Leis.
REQUEREMOS, por último, seja encaminhado ofício à gerência da CPFL e à ACINO,
convidando os representantes dos referidos órgãos para participar do debate em questão.
Nova Odessa, 4 de novembro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
AVELINO XAVIER ALVES
CELSO G. DOS REIS APRÍGIO
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA

3

-

- 46 proposições de autoria do vereador Avelino Xavier Alves;
40 proposições de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos.
18 proposições de autoria do vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio.
18 proposições de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena.
08 proposições de autoria da vereadora Lucilene Della Ponta Araújo.
03 proposições de autoria do vereador José Pereira.
01 proposições de autoria do vereador Vagner Barilon.
01 proposição de autoria do vereador Vladimir Antonio da Fonseca.
01 proposição de autoria do vereador Cláudio José Schooder.
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REQUERIMENTO N. 811/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a alteração para sentido
único de direção da Rua Carmine Piconi, no trecho
compreendido entre as ruas, Abel Morello e Jucelino
Kubitshek, onde está situado o Condomínio Residencial
Menegatti, no jardim Europa conforme especifica.
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 e síndico foi á alteração para sentido único de direção da referida Rua, pois com
isso tende a diminuir o fluxo na parte central da rua, frente a portaria do residencial, o que
facilitará a entrada e saída de moradores com seus veículos.
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, 05 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
********************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 812/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado a abertura de via em
frente à portaria da antiga empresa Feltrin (Avenida
Valentin Feltrin) até a Rua Alexandre Bassora, para
melhorar o trânsito na Rua Francisco Leite de Camargo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que o trânsito de veículos na Avenida Valentin Feltrin e na Rua
Francisco Leite de Camargo está perigoso, 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 abertura de via
em frente à portaria da antiga empresa Feltrin (Avenida Valentin Feltrin) até a Rua
Alexandre Bassora, para melhorar o trânsito naquela região.
Nova Odessa, 5 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 813/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a abertura e interligação da Rua 16 (Maria Apparecida
Guimarães Jirschik), no Jardim Altos do Klavin, à Rua dos
Pinheiros, no Jardim das Palmeiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em agosto de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
689/2014, através do qual solicitou informações do Chefe do Executivo sobre a existência
de estudo voltado à abertura e interligação da Rua 16 (Maria Apparecida Guimarães
Jirschik), no Jardim Altos do Klavin, à Rua dos Pinheiros, no Jardim das Palmeiras.
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito Municipal nos informou que o
Setor de Obras ainda não havia elaborado estudo sobre a medida.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo, REQUEIRO aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a elaboração dos estudos
necessários a concretização da medida pleiteada.
Nova Odessa, 5 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 814/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de manutenção de uma ambulância no
Cemitério Municipal, no Dia de Finados, pelas razões que
especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No último dia 2 de novembro, Dia de Finados, o Cemitério Municipal recebeu
inúmeros visitantes, sendo que na ocasião houve o registro de dois casos de mal estar
entre as pessoas que foram visitar seus entes falecidos.
Em ambos os casos, as pessoas precisaram de atendimento médico, sendo que a
locomoção até o hospital ficou muito prejudicada, devido à ausência de ambulância no
local.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a possibilidade de manutenção de uma ambulância no
Cemitério Municipal, no Dia de Finados, para prestar o devido atendimento ao público que
se dirige até o local.
Nova Odessa, 5 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 815/2015
Assunto: Solicita informações do Poder Judiciário e do Dr.
Rolf Milani de Carvalho, relacionadas às ações
trabalhistas movidas pelos ex-funcionários da antiga
Indarma Artefatos de Madeira Ltda.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Fomos procurados por munícipes que solicitaram o auxílio deste Poder Legislativo,
objetivando o recebimento dos seus direitos trabalhistas da massa falida da Indarma
Artefatos de Madeira Ltda. O processo de falência da sobredita empresa tramita perante a
1ª Vara Judicial do Foro de Nova Odessa, sob n. 0001232-06.1998.8.26.0394
(394.01.1998.001232), sendo que o síndico é o Dr. Rolf Milani de Carvalho.
Na oportunidade nos foi entregue matéria jornalística publicada no Jornal Todo Dia,
edição
do
dia
9
de
junho
de
2015,
(disponível
em
http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/06/cidades/78660-demitidos-esperamreceber-ha-17-anos.php), contendo as informações abaixo especificadas.
Resumidamente, a matéria informa que os ex-funcionários da extinta Indarma, que
faliu em 1998, ainda aguardam o pagamento de verbas trabalhistas. A dívida chega a R$
4,9 milhões.
Informa, ainda, que, segundo o síndico, “o processo está em fase de apresentação
do plano de pagamento, mas isso só deve ter andamento quando o Fórum retomar as
atividades completamente”.
A matéria também traz a opinião do síndico sobre a demora no processo. Para ele,
a demora pode ser atribuída a dois fatores principais. O primeiro é o fato de que o processo
foi retardado todas as vezes que ex-funcionários se juntaram à ação coletiva na Justiça, pois
deixava a consolidação do quadro de credores mais demorada.
O outro fator se refere ao fechamento do Fórum, que retardou o processo
justamente na reta final.
Por último, a matéria informa que somente processos digitais estão em
andamento, o que não é o caso do processo da Indarma.
Registre-se que, em 2011, esta Câmara Municipal solicitou informações do Poder
Judiciário e do Dr. Rolf Milani de Carvalho sobre o processo em questão, através do
requerimento n. 23/2011, de autoria do vereador licenciado Angelo Roberto Réstio.
Na ocasião, a MM. Juíza responsável pelo processo encaminhou a esta Casa
Legislativa certidão de objeto e pé do referido processo.
Em face do exposto, e em atendimento à solicitação dos ex-funcionários da
empresa Indarma Artefatos de Madeira Ltda., REQUEIRO aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder
Judiciário local, bem como ao síndico acima mencionado, postulando informações
relacionadas
ao
processo
n.
0001232-06.1998.8.26.0394
(394.01.1998.001232),
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) Em que fase se encontra o sobredito processo? Favor enviar a este Legislativo
certidão de objeto e pé dos autos em questão.
b) Para quando está previsto o pagamento dos créditos trabalhistas dos exfuncionários?
c) Informações complementares.
Nova Odessa, 5 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 816/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
as medidas adotadas em relação à paralisação do serviço
de transporte público municipal e transporte escolar,
ocorrida na manhã do dia 1º de setembro de 2015.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O transporte público municipal foi paralisado na manhã do último dia 1º de
setembro de 2015. Ao todo, 40 ônibus deixaram de circular e foram estacionados nos
arredores da Prefeitura. Todas as linhas municipais foram afetadas, inclusive o transporte
escolar.
Segundo veiculado na imprensa regional (matérias anexas), a paralisação do
serviço foi motivada pelo projeto de lei n. 23/2015, que regulamentava o transporte de
animais domésticos no serviço de transporte público coletivo urbano de Nova Odessa, de
autoria do vereador subscritor.
Ocorre que na noite anterior a paralisação, o projeto de lei em questão já havia
sido encaminhado ao arquivo. O fato foi presenciado pelo presidente do Sindicato dos
Condutores de Americana e Região e demais motoristas e cobradores que estavam
presente na sessão quando o arquivamento foi anunciado. Nesse sentido, não havia razão
para a paralisação ocorrida no dia seguinte.
Por outro lado, a Lei Federal n. 7.783, de 28 de junho de 1989, assegura o direito
de paralisação, mas determina, em seu artigo 13, que em serviços ou atividades essenciais,
ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a
decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas da paralisação.
Sob o aspecto legal, a paralisação promovida pelo Sindicato também se afigurou
irregular, uma vez que não houve a comunicação legalmente exigida.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as medidas adotadas em relação ao Sindicato dos
Condutores de Americana e Região, no que tange a paralisação do serviço de transporte
público municipal e transporte escolar, ocorrida na manhã do dia 1º de setembro de 2015,
sem a observância das regras previstas no artigo 13 da Lei Federal n. 7.783, de 28 de junho
de 1989.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
33

MOÇÃO N. 225/2015
Assunto: Congratulações com o Sr. Wladiney Pereira Brígida,
pelo trabalho desenvolvido junto ao Setor de Ambulância do
Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.
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
Sr. Wladiney Pereira Brígida, pelo trabalho desenvolvido junto ao Setor de Ambulância do
Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.
A postura e o compromisso que o congratulado manteve durante o período no qual
trabalhou no sobredito setor merecem o reconhecimento deste Legislativo.
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, 29 de setembro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

MOÇÃO N. 246/2015
Assunto: Aplausos ao Sargento Jackson Giovani Candian
pelo recebimento da medalha de Mérito Comunitário.
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
Sargento Jackson Giovani Candian pelo recebimento da medalha de Mérito Comunitário.
A honraria foi instituída através do Decreto nº 45.214, de 19 de setembro de 2000,
pelo Governo do Estado de São Paulo, com a finalidade de galardoar personalidades, civis
ou militares, policiais militares e entidades públicas ou particulares que, por sua atuação
excepcional, tenham se destacado em ações comunitárias apoiando e valorizando as
atividade da Polícia Militar, e que por essa razão tornem-se merecedoras da outorga.
Importante ressaltar que o congratulado já recebeu desta Casa Legislativa título de
cidadão novaodessense (Decreto Legislativo n. 116/2010), bem como medalha do mérito
“Dr. Carlos José de Arruda Botelho” (Decreto Legislativo n. 254/2014), em face dos
relevantes serviços prestados à população de nosso Município.
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 Sargento
Jackson Giovani Candian, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 19 de novembro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 247/2015

Assunto: Repúdio à qualidade dos serviços prestados pela
CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa e região.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Na época de chuvas nossa região, como nas demais partes do país, nosso
Município fica sujeito a constantes oscilações de tensões trazendo inúmeros transtornos e
prejuízos para a população.
Inegavelmente, a CPFL possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos
consumidores, na forma dos artigos 37, §6º da Constituição Federal, e 6º, 14 e 22 do Código
de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE
SERVIÇO DE PÚBLICO – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE – QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE –
EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA CELESC –
APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – VERBA DEVIDA. Constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu
mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos
dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar pela simples circunstância de que o
autor se omitiu de utilizar equipamentos opcionais de segurança. Desse modo, forte na
premissa de que toca à CELESC a tarefa de modernizar a rede, com o escopo de evitar ou
minimizar sinistros oriundos da oscilação, é patente o dever de indenizar, pois, à luz do que
alude o art. 37, § 6º, da Carta Magna, configurados estão os requisitos da responsabilidade
objetiva (ACV n. 2006.046616-5, da Capital, Rel. Des. Volnei Carlin, j. em 10.9.07).
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O FATO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE
CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – EXEGESE DO ART. 37, § 6º, DA CRFB E
ART. 14, DO CDC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUANTUM
APLICADO DEVIDAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL –
MANUTENÇÃO – ART. 20, § 4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(ACV n. 2007.014550-1, Rel. Des. José Volpato de Souza, j. em 10.4.08).
Assim, resta patente que, sendo a CPFL, concessionária de serviço público, ela
responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, pelos prejuízos a que houver dado causa.
Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se
reveste a matéria, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO à
qualidade dos serviços prestados pela CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa.
Nova Odessa, 26 de outubro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 248/2015
Assunto: Congratulações com o presidente do 1º
Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região
Metropolitana de Campinas – TJAMESP.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos
cumprimentos ao presidente do 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região
Metropolitana de Campinas, pela implantação de sede em Nova Odessa (Avenida Ampélio
Gazzetta, 555, Green Village).
O 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região Metropolitana de
Campinas foi fundado em 19 de agosto de 2008, na comarca de Sumaré.
O TJAMESP é uma instituição privada, criada sob a égide da Lei Federal n.
9.307, de 23 de setembro de 1996, e tem por objetivo administrar mediações e arbitragens
que lhe forem propostas, tendo o intuito de auxiliar a Justiça.
O TJAMESP surge como um auxiliar do Judiciário e tem por finalidade a
solução de conflitos patrimoniais de direito disponíveis, conforme a arbitragem nacional e
internacional, respeitando a soberania da Constituição Federal, buscando sempre a
alegação de decisões privadas justas.
O objetivo do TJAMESP é a solução dos problemas jurídicos de forma rápida e
eficaz, sendo que na conciliação nenhuma das partes perde, pelo contrário, optando pela
conciliação, ambas sairão ganhando.
Justiça Arbitral é uma justiça rápida e barata, menos desgastante tanto para o
cidadão comum quanto para o advogado, e possui a mesma garantia do Poder Judiciário,
conforme rege o artigo 31 da Lei n. 9.307/96. Ações que podem ser pleiteadas no Tribunal
de Conciliação são conflitos patrimoniais de direito disponível, dentre elas: despejo,
cobrança, dívidas sob notas promissórias, inquilinos que não pagam aluguel, ações
trabalhistas, indenizações, reparações de danos, acordos, contratos, etc.
O TJAMESP atende a todas as cidades da região metropolitana, com interesse
de solucionar os conflitos de pessoas físicas e jurídicas, e especialmente a população
novaodessense que sofre com a morosidade da Justiça comum, agravada ainda pela
interdição temporária do Fórum local.
Ele possui juízes arbitrais, mediadores e conciliadores, todos capacitados e
graduados. O Dr. Jair Nunes de Barros, que exerce a presidência do Tribunal, é advogado
militante, assessor jurídico da Câmara Municipal de Sumaré, especialista em arbitragem e
mediação formado pela Escola Paulista de Magistratura. O TJAMESP conta, ainda, com os
serviços da conciliadora Elaine Silvia Souza Correa, que exerce também a função de
diretora administrativa do referido órgão.
Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares
no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado
ofício ao presidente do 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região Metropolitana
de Campinas, Dr. Jair Nunes de Barros, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 249/2015
Assunto: Moção de aplausos a Encarregada do setor de
Vigilância Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner,
pela palestra realizada na 10º SIPAT da CODEN com o
tema “AIDS/DST”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida a Encarregada do setor de Vigilância
Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner Sr.ª Paula Mestriner, enfermeira no setor de
vigilância sanitária de Nova Odessa, pela belíssima palestra ministrada na 10º SIPAT
(Semana Interna De prevenção de Acidentes do Trabalho), com o tema AIDS/DST tirando
dúvidas que os funcionários tinham sobre esse assunto.
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a
congratulada, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 26 de outubro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 250/2015
Assunto: Congratulações com a secretária municipal de
Educação, Claudicir Brazilino Picolo, pelo 8º Fórum
Internacional de Educação da RMC.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, para a secretária municipal de Educação, Claudicir
Brazilino Picolo, pela realização do 8º Fórum Internacional de Educação da RMC (Região
Metropolitana de Campinas).
De Iniciativa da Câmara Temática de Educação da RMC e organizado pela Fumec
(Fundação Municipal para Educação Comunitária) e Agemcamp (Agência Metropolitana de
Campinas) - autarquia vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do
Estado de São Paulo -, o evento teve por objetivo promover a formação continuada e a
capacitação de profissionais do setor, atendendo aos planos nacional, estadual e municipais
de educação.
A secretária de Educação de Nova Odessa é coordenadora da Câmara Temática de
Educação da RMC. Claudicir Brazilino Picolo é uma referência em Educação e tem
destacado não só o nome de Nova Odessa como exemplo de qualidade de ensino às suas
crianças, bem como efetivamente elevado os índices da Educação em nossa cidade.
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
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 251/2015
Assunto: Congratulações com os membros da CIPA e os
funcionários da Coden, em razão dos trabalhos realizados
durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos membros da CIPA e aos funcionários da
Coden, em razão dos trabalhos realizados durante a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho – SIPAT.
Durante a referida semana, os funcionários foram convidados a fazer algo além de
participar e aprender mais sobre prevenção de acidentes.
Com o tema “Rir é o Melhor remédio”, Em face do exposto, esperamos receber
integral apoio dos nobres pares no que tange a esta iniciativa, e requeremos, após a
deliberação plenária, seja endereçado ofício aos congratulados, dando-lhes ciência da
proposição.
Nova Odessa, 26 de outubro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 252/2015
Assunto: Aplausos a primeira dama Andréa Souza
presidente do Fundo Social de Solidariedade, pela 3ª
Caminhada do Outubro Rosa.
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Nova Odessa, a primeira dama Sra. Andréia de Souza, bem como toda a sua equipe, pela 3ª
Caminhada do Outubro Rosa.
O evento, realizado no último dia 24 de outubro, fez parte da Campanha de
Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama.
A ação teve início em frente ao Paço Municipal, com a arrecadação de alimentos,
sendo que, em seguida, os participantes caminharam pelas principais ruas do Centro da
cidade até a Praça Central.
Foi uma caminhada muito alegre, onde a população participou e entendeu que a
prevenção é o melhor remédio no combate à referida doença.
Já na Praça Central foram realizadas aulas de zumba aos participantes da
caminhada.
Segundo a estimativa da Guarda Municipal, 2.500 pessoas participaram do evento.
Parabéns a primeira dama e presidente do Fundo Social da Solidariedade de Nova
Odessa, Sra. Andréia de Souza, e a toda a sua equipe pelo sucesso do evento.
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício à
presidente do Fundo Social da Solidariedade, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 27 outubro de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 253/2015
Assunto: Congratulações com as escreventes técnicojudiciárias Fabíola Vaz Dalla Costa e Juliana Mello Claro,
pelas palestras ministradas nesta Câmara Municipal.
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida às escreventes técnico-judiciárias Fabíola
Vaz Dalla Costa e Juliana Mello Claro, em razão das palestras ministradas nas dependências
desta Câmara Municipal, no último dia 22 de outubro, voltadas à prevenção do câncer de
mama.
A iniciativa, realizada com o apoio do Judiciário paulista, integrou a campanha
“Outubro Rosa”. Ministradas em dois horários, as palestras foram abertas ao público e
contaram com a presença de funcionários do Fórum de Nova Odessa e deste Legislativo.
Fabíola Costa na oportunidade relatou a experiência vivida quando recebeu o
diagnóstico de câncer de mama. Hoje, curada, busca alertar outras mulheres sobre alguns
cuidados que as pessoas podem ter na parte física, cuidando da alimentação e exercícios, e
na parte emocional, que podem contribuir para o tratamento e a erradicação da doença.
Juliana Claro também abordou a questão da importância de uma alimentação saudável e da
prática de atividades físicas.
A

espontaneidade

e

o

carisma

das

palestrantes

cativaram

o

público

e

transformaram as palestras em uma experiência agradável e de grande enriquecimento a
todos os participantes, uma vez que as informações transmitidas foram úteis não só ao
combate da doença, mas para a construção de uma vida feliz e saudável.
Congratulamos as palestrantes e a direção do Fórum local pela brilhante iniciativa.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta proposição, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
às congratuladas e à MM. Juíza Diretora do Fórum de Nova Odessa, Dra. Michelli Vieira do
Lago Ruesta Changman, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 27 de outubro de 2015.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 254/2015
Assunto:

Aplausos

municipais, em

a

razão

todos
do

os

“Dia

servidores
do

públicos

Servidor Público

Municipal”, instituído pela Lei n. 2.718, de 3 de julho de
2013.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos a todos os
servidores públicos municipais, em razão do “Dia do Servidor Público Municipal”, instituído
pela Lei n. 2.718, de 3 de julho de 2013.
É sabido que o Município tem em seu alicerce o esforço, dedicação e trabalho de
diversos servidores públicos, que carregam a responsabilidade de estabelecer um elo entre
o Poder Público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população.
São trabalhadores que se dedicam ao atendimento público nas mais diversas
áreas: em escolas (semeando o conhecimento); nos hospitais (salvando vidas); nas
repartições públicas (organizando documentos e realizando outras tarefas administrativas);
nos logradouros públicos (efetuando a limpeza das vias e próprios públicos), etc.
A data eleita, 28 de outubro, coincide com aquela prevista pela legislação federal
(Decreto-Lei n. 5.936, de 28 de outubro de 1943), instituída pelo então presidente Getúlio
Vargas.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
ao Prefeito Municipal, solicitando seja dada ciência desta proposição a todos os servidores
públicos municipais.
Requeiro, por último, seja encaminhado ofício ao Sindicato dos Servidores de Nova
Odessa, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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MOÇÃO N. 255/2015
Assunto: Congratulações com a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Andréa Souza, com o vereador
Celso Gomes dos Reis Aprígio, com a assessora Sandra
Aparecida de Souza Leme e com a jornalista Marineuza
Lira da Silva, pelo lançamento do projeto “Ler, Ouvir e
Contar Histórias” e a implantação do “Espaço da Leitura e
Contação de Histórias” no Clube da Melhor Idade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, ao vereador Celso Gomes dos
Reis Aprígio, à assessora Sandra Aparecida de Souza Leme e à jornalista Marineuza Lira da
Silva, pelo lançamento do projeto “Ler, Ouvir e Contar Histórias” e a implantação do
“Espaço da Leitura e Contação de Histórias” no Clube da Melhor Idade.
O projeto originou-se do requerimento n. 663/2015, de autoria do ilustre vereador
Celso Gomes dos Reis Aprígio, que solicitou informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de implantação de espaço de leitura no Clube da Melhor Idade.
Prontamente, a iniciativa foi abraçada pela presidente do Fundo Social de
Solidariedade e a proposta tornou-se realidade com a preciosa colaboração das assessoras
Sandra Aparecida de Souza Leme e Marineuza Lira da Silva, responsáveis pela obtenção do
acervo literário, mobília e demais atos necessários a concretização do projeto.
O projeto objetiva agregar mais atividades ao Clube da Melhor Idade. Ele ainda
prevê que, uma vez por mês, um grupo de jovens possa fazer leitura aos idosos, assim
como contar e ouvir histórias, como forma de trocar experiências e obter novas vivências.
Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 256/2015
Assunto: Congratulações com a jovem Camilli Raiana
Galdino dos Santos, classificada no concurso “Miss
Regional Oficial”, representando a cidade de Nova Odessa
no concurso “Miss São Paulo Oficial”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a jovem Camilli Raiana Galdino dos Santos,
pela classificação obtida no concurso “Miss Regional Oficial”, na categoria infanto juvenil.
O concurso foi realizado na cidade de São Caetano do Sul, no dia 19 abril de 2015,
onde concorreu com cerca de 30 garotas na categoria infanto juvenil.
O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e
honestidade.
Parabéns à Camilli Raiana Galdino dos Santos pela participação e conquista do
título Miss Nova Odessa 2015.
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
congratulada (Rua Irineu José Bordon, nº 668, Jardim Santa Luiza II, nesta cidade), dandolhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 28 de outubro 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
JOSÉ PEREIRA
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 257/2015
Assunto: Congratulações com Letícia Akad Rodrigues,
classificada no concurso “Miss Regional Oficial”,
representando a cidade de Nova Odessa no concurso
“Miss São Paulo Oficial”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a Letícia Akad Rodrigues, classificada no
concurso “Miss Regional Oficial”, na categoria infantil, onde conquistou o título de Miss
Nova Odessa infantil 2015.
O concurso foi realizado na cidade São Caetano do Sul, no dia 19 abril de 2015,
onde concorreu com cerca de 30 garotas na categoria infantil.
O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e
honestidade.
Parabéns à Letícia Akad Rodrigues pela participação e conquista do título Miss
Nova Odessa Infantil 2015.
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
congratulada (Rua Professor Walter Manzato, nº 136, Jardim Santa Rita I, nesta cidade),
dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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MOÇÃO N. 258/2015

Assunto: Congratulações com senhora Ivete Pina,
organizadora do concurso “Miss São Paulo Infanto Juvenil
Oficial”, pela etapa realizada no último dia 24 outubro de
2015, na cidade de Santo Amaro.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à senhora Ivete Pina, organizadora do
concurso “ Miss São Paulo infanto Juvenil Oficial 2015”, pelo evento realizado na cidade de
Santo Amaro, no dia 24 de outubro de 2015, onde cerca de 120 garotas de todo o Estado
São Paulo, inclusive da cidade de Nova Odessa, participaram do evento.
O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e
honestidade.
Parabéns à organizadora do concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil 2015, senhora
Ivete Pina.
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
congratulada (www.misssaopauloinfantojuvenil.com.br), dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 259/2015
Assunto: Moção de aplausos aos Guardas Municipais,
Straioto, Peterlevitz e Correa “Anjos da Escola” por
abordado o tema Bullying com as crianças da 4ª série do
ensino Fundamental.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O projeto “Anjos da Escola”, foi criado em 2013, e tem como objetivo promover a
aproximação da Guarda Civil com o ambiente escolar, levando para as escolas a
experiência profissional da segurança pública e transmitindo valores como amizade,
companheirismo e respeito, que favoreçam um ambiente saudável nas escolas e sociedade.
Os agentes são responsáveis pelo desenvolvimento de programas e palestras voltados à
conscientização dos alunos, com campanhas educativas.
Iniciou no dia 21 de outubro, um novo projeto dos “Anjos da Escola” com o tema: A
violência física e psicológica, este projeto vai até final de novembro, em Nova Odessa. Com
os alunos dos 4º anos do Ensino Fundamental serão orientados sobre o bulliyng e outros
tipos de violência na escola. A expectativa é que aproximadamente 400 alunos participem
da atividade, que tem como objetivo conscientizar os pequenos estudantes sobre a
importância de se ter um bom comportamento.
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, aos Guardas Municipais: Elio Aparecido Straioto, Reginaldo
Alex Peterlevitz e Saulo Marcelino Correa, pela ótima forma com que foi abordado tema
com as crianças.
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange
a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a
congratulada, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
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MOÇÃO N. 260/2015
Assunto: Moção de aplausos aos Doutores Palestrantes
que participaram da 3º Semana de Saúde Bucal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida aos Médicos Palestrantes Prof. Dr. Rogerio Heládio
Lopes Motta, Palestra “terapeuta medicamentosa em odontologia”, Prof.ª Drª. Lara Maria
Alencar Ramos Innocentini, Palestra “tratamento Odontológico em pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas”, Prof. Dr. José Carlos P. Imparato, Palestra “Técnicas de
Mínima Intervenção da Cárie”, Prof.ª Drª. Vanessa Rocha Lima Shcaira, Palestra
“Tratamento Odontológico em pacientes comprometidos sistematicamente”
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a
congratulada, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 261/2015
Assunto: Moção de Congratulações aos ao instituto de
Zootecnia, pelo espaço cedido para a realização da 3º
Semana de Saúde Bucal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao IZ (Instituto de Zootecnia) pelo espaço cedido
para a Prefeitura Municipal para a realização da 3ª Semana de Saúde Bucal, promovido pela
Secretaria de Saúde de Nova Odessa
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a
congratulada, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015.

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
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MOÇÃO N. 262/2015
Assunto: Congratulações com o senhor João Roberto
Grahl, pelo importante trabalho realizado na Diretoria de
Promoção Social.
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
senhor João Roberto Grahl, pelo excelente trabalho realizado na Diretoria de Promoção
Social.
Com afinco, fazendo justiça ao slogan municipal “nossa gente em primeiro lugar”, o
trabalho realizado pelo referido diretor e sua equipe, com irrestrito apoio da primeira-dama
e do prefeito, superou todas as expectativas quanto a Promoção Social do Município de
Nova Odessa.
A sua atuação foi fundamental para a melhora significativa do Índice de
Desenvolvimento Humano no Município, elevando-o para 0,826, bem como por todas as
conquistas na área social, que em muito beneficiaram a nossa população.
A capacidade técnica e o profissionalismo do congratulado foram reconhecidos por
esta Câmara Municipal em diversas oportunidades, ficando registrados nos anais deste
Legislativo através das moções n. 50/2013 e n. 152/2014.
Nesse sentido, a postura e o compromisso que o homenageado manteve durante o
período no qual trabalhou na Diretoria de Promoção Social do Município também merecem
o devido reconhecimento desta Casa Legislativa.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
congratulado (Rua José Blanco, n. 349, Residencial Imigrantes, Nova Odessa), dando-lhe
ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 5 de novembro de 2015.
JOSÉ PEREIRA
********************************************************************************************

MOÇÃO N. 263/2015

Assunto: Congratulações com a Diretora de Saúde Básica,
Sra. Gláucia Blumer Paulon, pelo evento “3ª Semana de
Saúde Bucal de Nova Odessa”, realizado entre os dias 19 a
22 de outubro, no Instituto de Zootecnia.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à
Diretora de Saúde Básica, Sra. Gláucia Blumer Paulon, pelo evento “3ª Semana de Saúde
Bucal de Nova Odessa”, realizado entre os dias 19 a 22 de outubro, no Instituto de
Zootecnia.
O evento, que faz parte do calendário oficial do Município (Lei n. 2.722/2013, cujo
projeto foi de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena), reuniu, entre
professores, mestres e doutores em Odontologia, 50 profissionais de 11 cidades.
O objetivo do evento, além de comemorativo, é o de disseminar informações sobre
medidas preventivas e educativas que contribuam para a manutenção da saúde bucal.
Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
congratulada, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 3 de novembro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 264/2015
Assunto: Aplausos às doze entidades beneficentes que
participaram da 28ª Festa das Nações de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida às doze entidades beneficentes e a todos os
voluntários pelos trabalhos realizados na 28ª Festa das Nações de Nova Odessa.
Em 2015, onze países e um estado foram representados na festa através de
entidades situadas em Nova Odessa. Além da gastronomia, os destinos foram
representados também pelas embaixatrizes que, com trajes típicos, apresentaram um
pouco mais da cultura dos locais homenageados.
Tradicional na cidade e parte do Calendário Cultural do Estado, a festa aconteceu
na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal. Cem por cento da renda
arrecadada foi revertida para as próprias entidades participantes, abaixo elencadas:
Alemanha: Rotary, Eduarda V. de Souza como embaixatriz;
Austrália: Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa e não teve embaixatriz
nesta edição;
Brasil: Comunidade Geriátrica e Aline Florêncio como embaixatriz;
China: Avano e Mariana Pessoa como embaixatriz;
Estados Unidos: Lions Clube, que tem como embaixatriz Miziarah Luciano Faria;
França: Associação Amigos do Casulo, que tem como embaixatriz Vittória da Silva
Lima;
Hawaí: Caminho de Damasco, que tem como embaixatriz Sttefanie dos Reis
Erescov;
Inglaterra: Apnen, que tem Danielle Vilas Longhini como embaixatriz;
Itália: Apae e com Isabela Farias Silverio como embaixatriz;
Letônia: Associação Brasileira de Cultura Leta, que tem como embaixatriz Lidiane
Laila Albrecht;
México: Serviço de Orientação e Solidariedade e tendo como embaixatriz Beatriz
Barbosa da Silva;
Portugal: Apadano e Beatriz Regina Ribeiro Passos da Silva como embaixatriz.
Durante os quatro dias de evento não houve registro de nenhuma ocorrência
policial envolvendo os participantes da festa. Pela primeira vez em sua história, o evento,
que recebeu público de 55,2 mil pessoas, teve recinto fechado e acesso controlado por
catracas, garantindo maior segurança e conforto aos visitantes.
Este foi o primeiro ano que não houve nenhum registro de ocorrências no plantão
policial durante o evento. Indubitavelmente, este resultado é fruto da ação integrada da
Guarda e Polícia Militar, associados ao fechamento do recinto.
Em face do exposto, pedimos apoio dos nobres pares no que tange a esta
iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício às entidades
congratuladas, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 19 de outubro de 2015.
VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 265/2015
Assunto: Congratulações com a jornalista Marineuza Lira
da Silva, pelo excelente trabalho realizado junto à
Assessoria de Imprensa desta Câmara 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
jornalista Marineuza Lira da Silva, pelo excelente trabalho realizado junto à Assessoria de
Imprensa desta Câmara Municipal.
Ressaltamos, nesta oportunidade, a qualidade e o profissionalismo que permeiam
todos os trabalhos realizados por essa grande profissional, sendo incomensurável a sua
contribuição com o aperfeiçoamento dos trabalhos técnicos realizados nesta Casa de Leis.
Nesse sentido, a postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o
período no qual trabalhou neste Legislativo merecem o reconhecimento desta Casa.
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, 29 de outubro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

MOÇÃO N. 266/2015
Assunto: Congratulações com a Sra. Adriana Cristina
Welsch Ferraz, pelo excelente trabalho desenvolvido junto
ao Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.
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
Sra. Adriana Cristina Welsch Ferraz, pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao Hospital
e Maternidade Municipal de Nova Odessa.
A capacidade técnica e o profissionalismo da congratulada foram reconhecidos por
esta Câmara Municipal em diversas oportunidades, ficando registrados nos anais deste
Legislativo através das moções n. 58/2014, n. 64/2014, n. 91/2014 e n. 249/2014.
Nesse sentido, a postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o
período no qual trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde também merecem o devido
reconhecimento deste Legislativo.
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, 29 de outubro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

09 DE NOVEMBRO DE 2015
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE LEI N. 96/2015 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA
E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Obs. Projeto de Lei contém emendas.

 EMENDA N. 14/2015 – MODIFICATIVA DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON,
ALTERA O ARTIGO 5º DO PROJETO DE LEI N. 96/2015.

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

Art. 1º. Dê-se ao artigo 5º do Projeto de Lei n. 96/2015 a seguinte redação:
“Art. 5º. Fica a Mesa da Câmara Municipal de Nova Odessa autorizada a suplementar,
mediante Ato da Mesa, o orçamento do Poder Legislativo, utilizando como recursos para sua
cobertura, anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 30%
(trinta por cento)”.
Nova Odessa, 13 de outubro de 2015.
VAGNER BARILON

PARECER DAS EMENDAS:

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Atendendo à designação do presidente desta Comissão, realizada nos termos do §3º,
do art. 64, do Regimento Interno, promovi análise em relação às emendas apresentadas ao
projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Nova Odessa para o exercício de 2016, e submeto à apreciação desta
Comissão as seguintes considerações:
A presente proposição recebeu 18 (dezoito) emendas. Em 23 e 27 de outubro
passado, foram apresentados dois pedidos de retirada e arquivamento de proposições,
relacionados às emendas n. 16/2015 e 05/2015. Nesse sentido, a análise abrangerá as
emendas remanescentes.
As regras legais relacionadas às emendas à Lei Orçamentária Anual estão contidas no
§ 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Município, verbis:
Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias,
ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na
forma do Regimento Interno.
§ 1º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo
Município; ou,
III - sejam relacionadas:
1. Com a correção de erros ou omissões; ou
2. Com os dispositivos do texto do projeto de lei.
1. Emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015 e n. 04/2015, de autoria do nobre
vereador Antonio Alves Teixeira, que objetivam incluir no projeto de lei n. 96/2015 as
seguintes obras:
a) construção de calçada na Rua Guadalajara, no Jardim São Jorge;
b) construção de calçada na Rua João Teixeira de Camargo, no Jardim Éden;
c) construção de calçada na Rua Ricardo Mendes, na Vila Letônia; e,
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d) construção de calçada na Rua Pedro Parra de Camargo (ao lado da escola Dorti
Zambello Calil).
As obras propostas constam do PPA e da Lei n. 2.969, de 8 de julho de 2015 (LDO
2016), de forma genérica, sob o código 1048.
2. Emendas n. 06/2015, n. 07/2015, n. 08/2015, n. 09/2015, n. 10/2015, n. 11/2015, n.
12/2015 e n. 13/2015, de autoria do nobre vereador Cláudio José Schooder, que objetivam
incluir no projeto de lei n. 96/2015 as seguintes obras e projetos:
a) campanha de castração;
b) construção de UBS na região formada pelos bairros Triunfo, Nossa Senhora de
Fátima, Santa Luiza I e II e Residencial Terra Nova;
c) Academia da Melhor Idade nos bairros Jequitibás, Santa Luiza I, Nossa Senhora de
Fátima, São Francisco, Santa Rita I, Alvorada, Vila Azenha e Jardim Eneides;
d) implantação de campos de areia no Residencial Terra Nova e na região do Jardim
das Palmeiras e Monte das Oliveiras;
e) construção de praça nos bairros Jardim Campos Verdes e Residencial Jequitibás;
f) construção de prédio da Guarda Municipal na região do Residencial Triunfo e Jardim
Nossa Senhora de Fátima;
g) implantação de creche no Residencial Terra Nova; e,
h) construção de galerias de águas pluviais na região do Jardim Santa Luiza e Nossa
Senhora de Fátima.
O projeto já possui dotação específica para as atividades e obras propostas nas
emendas n. 06/2015 (campanha de castração – dotação: 10.304.0008.2.054), n. 07/2015
(construção UBS – dotação: 10.302.0008.1.004), n. 08/2015 (academia da melhor idade –
dotação: 27.812.0009.2.067), n. 09/2015 (campos de areia – dotação: 27.812.0009.2.064),
n. 10/2015 (construção de praça – dotação: 15.452.0007.1.046), n. 12/2015 (construção de
creche – dotação: 12.365.0005.1.005).
Já as obras previstas nas emendas n. 11/2015 (construção de prédio da Guarda Civil
Municipal na região do Residencial Triunfo e Jardim Nossa Senhora de Fátima) e n. 13/2015
(construção de galerias de águas pluviais na região do Jardim Santa Luiza e Nossa Senhora
de Fátima) não constam do PPA (2.790/2013) e da LDO (Lei n. 2.969/2015).
4.
Emenda n. 14/2015 do nobre vereador Vagner Barilon, que possui função
retificadora.
A emenda tem por finalidade alterar a redação do artigo 5º do projeto, substituindo as
palavras “decreto municipal” por “ato da mesa”, no que tange a suplementação do
orçamento do Poder Legislativo, para compatibilizar o dispositivo com as regras contidas no
artigo 101, inciso I, do Regimento Interno.
5. Emendas n. 15/2015, n. 17/2015 e n. 18/2015, de autoria do nobre vereador
Sebastião Gomes dos Santos, que objetivam incluir no projeto de lei n. 96/2015 as
seguintes obras e ações:
a) iluminação do acesso ao bairro Recanto do Guarapari (dotação:
15.452.0002.1.007);
b) implantação de Academia ao Ar Livre no Jardim Altos do Klavin (dotação:
27.812.0009.2.067); e
c) reforma do campo de areia do Residencial Klavin (dotação: 27.812.0009.2.064).
O anexo 6 do projeto de lei já possui dotação específica para cada medida proposta,
conforme acima especificado.
Com exceção das emendas n. 11/2015 e 13/2015, que são incompatíveis com o PPA e
a LDO, e da emenda 14/2015, que objetiva corrigir erro contido no texto do projeto de lei,
as emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n.
08/2015, n. 09/2015, n. 10/2015, n. 12/2015, n. 15/2015, n. 17/2015 e n. 18/2015,
objetivam a inclusão de obras ou atividades que já estão previstas de forma genérica no
programa de trabalho (anexo 6 do projeto de lei), sendo, portanto, desnecessárias.
Ademais, o Executivo tem se empenhado em tornar o Orçamento uma peça factível,
sendo que as emendas, se aprovadas, não auxiliarão nesse mister.
Em face do exposto, opino pela aprovação da emenda n. 14/2015 e pela rejeição das
emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n. 08/2015,
n. 09/2015, n. 10/2015, n. 11/2015, n. 12/2015, n. 13/2015, n. 15/2015, n. 17/2015 e n.
18/2015.
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Nova Odessa, 27 de outubro de 2015.
JOSÉ PEREIRA

AVELINO XAVIER ALVES

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - VOTO ADITIVO

Trata-se de parecer sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do
Prefeito Municipal que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Odessa para
o exercício de 2016.
Com fulcro no II do §4º do art. 68 do Regimento Interno, apresento voto aditivo em
separado, favorável à manifestação do relator, para acrescentar novos argumentos à sua
fundamentação.
Resumidamente, opina o relator pela aprovação da emenda n. 14/2015 e pela rejeição
das emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n.
08/2015, n. 09/2015, n. 10/2015, n. 11/2015, n. 12/2015, n. 13/2015, n. 15/2015, n.
17/2015 e n. 18/2015. Para tanto, ele argumenta que, “com exceção das emendas n.
11/2015 e 13/2015, que são incompatíveis com o PPA e a LDO, e da emenda 14/2015, que
objetiva corrigir erro contido no texto do projeto de lei, as emendas n. 01/2015, n. 02/2015,
n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n. 08/2015, n. 09/2015, n. 10/2015, n.
12/2015, n. 15/2015, n. 17/2015 e n. 18/2015, objetivam a inclusão de obras ou atividades
que já estão previstas de forma genérica no programa de trabalho (anexo 6 do projeto de
lei), sendo, portanto, desnecessárias”.
Argumenta, também, que o Executivo tem se empenhado em tornar o Orçamento
uma peça factível, sendo que as emendas, se aprovadas, não auxiliarão nesse mister.
Às observações feitas pelo relator, devemos ainda acrescentar a crise financeira que
assola o país e traz grandes prejuízos aos cofres municipais, bem como os valores irreais
conferidos a cada emenda, circunstância que compromete a sua aprovação.
Em relação à crise financeira, conforme nota divulgada pela assessoria de Imprensa
da Prefeitura, Nova Odessa teve uma queda de cerca de 21,3% nos repasses realizados
pelo governo federal entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo
período do ano passado. O percentual, que equivale a cerca de R$ 5,9 milhões a menos nos
cofres públicos, é o terceiro maior entre os 20 municípios da Região Metropolitana de
Campinas.
Dados do Portal Transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontam
que o município recebeu nos primeiros nove meses de 2014 cerca de R$ 27,9 milhões em
verbas para manutenção de convênios e também do FPM (Fundo de Participação dos
Municípios), considerado uma das principais fontes de receita do município. Este ano, no
mesmo período, foram recebidos cerca de R$ 22 milhões.
Nesse sentido, os setores técnicos da Prefeitura se empenharam em apresentar uma
peça orçamentária condizente com a realidade do município.
Registre-se, por último, que os valores atribuídos a cada emenda são fictícios, não
sendo suficientes para a consecução de nenhuma delas. Este fato suscitará a combatida
suplementação de dotação, levando o Chefe do Executivo a adotar medida que vem sendo
apontada pelo Tribunal de Contas como irregular, qual seja, a excessiva alteração do
orçamento.
Em face do exposto, opino pela aprovação da emenda n. 14/2015 e pela rejeição das
emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n. 08/2015,
n. 09/2015, n. 10/2015, n. 11/2015, n. 12/2015, n. 13/2015, n. 15/2015, n. 17/2015 e n.
18/2015.
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - VOTO EM SEPARADO

Trata-se de parecer sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do
Prefeito Municipal que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Odessa para
o exercício de 2016.
Com fulcro no III do §4º do art. 68 do Regimento Interno, apresento voto em separado,
contrário à manifestação do relator, por me opor às suas conclusões e entender que as
dezesseis (16) emendas devam ser aprovadas, pelas razões a seguir expostas.
Resumidamente, opina o relator pela aprovação da emenda n. 14/2015 e pela rejeição
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das emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015, n. 04/2015, n. 06/2015, n. 07/2015, n.
08/2015, n. 09/2015, n. 10/2015, n. 11/2015, n. 12/2015, n. 13/2015, n. 15/2015, n.
17/2015 e n. 18/2015, pois elas tratam de obras que já estão previstas de forma genérica
no programa de trabalho (anexo 6 do projeto de lei), sendo, no seu entender,
desnecessárias.
Conforme exposto no relatório, as regras legais relacionadas às emendas à Lei
Orçamentária Anual estão contidas no § 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Município, da
seguinte forma:
Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias,
ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na
forma do Regimento Interno.
§ 1º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo
Município; ou,
III - sejam relacionadas:
1. Com a correção de erros ou omissões; ou
2. Com os dispositivos do texto do projeto de lei.
As emendas n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015 e n. 04/2015, de autoria do nobre
vereador Antonio Alves Teixeira, tratam de obras que constam do PPA e da Lei n. 2.969, de
8 de julho de 2015 (LDO 2016), de forma genérica, sob o código 1048, observando,
portanto, as regras regimentais necessárias à sua aprovação.
No mesmo sentido, as emendas n. 06/2015, n. 07/2015, n. 08/2015, n. 09/2015, n.
10/2015, n. 11/2015, n. 12/2015 e n. 13/2015, de autoria do nobre vereador Cláudio José
Schooder, são compatíveis com o PPA e a LDO.
Em relação à emenda n. 11/2015, que versa sobre a construção de prédio da Guarda
Municipal na região do Residencial Triunfo e Jardim Nossa Senhora de Fátima, está prevista
no PPA e na LDO, sob o código 1018, a Const/Amp/Ref da Sede da Guarda Municipal. Já a
obra tratada na emenda n. 13/2015 (construção de galerias de águas pluviais na região do
Jardim Santa Luiza e Nossa Senhora de Fátima) pode integrar o código 1074 Const. de
Galerias Pluviais, constante das referidas peças.
Verifica-se que as emendas não introduzem obras ou atividades novas ao programa
de trabalho, elas apenas apontam detalhadamente onde cada recurso previsto será
utilizado.
Igualmente, os anexos do projeto de lei em questão já possuem dotações específicas
para cada medida proposta através das emendas n. 15/2015, n. 17/2015 e n. 18/2015, de
autoria do nobre vereador Sebastião Gomes dos Santos.
As emendas apresentadas atendem às regras previstas no art. 135 do Regimento
Interno, uma vez que são compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias (art. 135, § 1º, I, do Regimento Interno) e indicam os recursos necessários a
sua consecução, provenientes de anulação de despesa, conforme determina o inciso II do §
1º do art. 135 do Regimento Interno.
Em face do exposto, opino pela aprovação das dezesseis emendas apresentadas, uma
vez que elas atendem às regras previstas no artigo 135 do Regimento Interno.
Nova Odessa, 27 de outubro de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

 PROJETO DE LEI N. 96/2015 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico
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Art. 1º O orçamento do Município de Nova Odessa a vigorar no exercício de 2016,
estima a RECEITA em R$ 174.555.000,00 e fixa a DESPESA em R$ 173.604.100,00
discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Parágrafo Único - O saldo apresentado de R$ 950.900,00 refere-se à Reserva de
Contingência, cujos recursos serão destinados de conformidade com o disposto no art. 5º,
inciso III, da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º A Receita se realizará mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações
constantes do Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64, obedecendo ao seguinte
desdobramento:
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
R$
36.774.700,00
Receita Patrimonial
R$
1.361.076,00
Receita de Serviços
R$
139.300,00
Transferências Correntes
R$ 129.327.792,00
Outras Receitas Correntes
R$
4.298.900,00
Deduções do FUNDEB
R$
19.386.768,00
R$ 152.515.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferência de Capital

R$
R$
R$

6.500.000,00
343.400,00
15.196.600,00

R$ 22.040.000,00
TOTAL
R$ 174.555.000,00
Art. 3º A despesa será realizada pelas funções, programas, categorias econômicas e
órgãos da administração, conforme discriminado nos Anexos 2, 6, 7 8 e 9 exigidos pela Lei
4.320/64, obedecendo ao seguinte desdobramento:
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
R$
75.764.200,00
Juros e Encargos da Dívida
R$
205.000,00
Outras Despesas Correntes
R$
57.438.960,00
SUB-TOTAL
R$ 133.408.160,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortização da Dívida
SUB-TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL

R$
R$

37.045.940,00
3.150.000,00
R$
R$
R$ 174.555.000,00

40.195.940,00
950.900,00

DESPESAS
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
EDUCAÇÃO
CULTURA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.005.000,00
25.672.000,00
6.480.000,00
8.493.000,00
32.500.000,00
46.765.600,00
4.107.500,00
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URBANISMO
SANEAMENTO
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL

R$ 28.520.200,00
R$ 4.263.000,00
R$ 5.390.800,00
R$ 5.407.000,00
R$ 950.900,00
R$.174.555.000,00
POR PROGRAMA

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0099
TOTAL

Processo Legislativo
Secretaria de Governo
Secretaria de Finanças e Planejamento
Secretaria de Administração
Secretaria de Educação
Secretaria de Desenv. Econômico
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Saúde
Secretaria de Esportes
Encargos Especiais
PASEP
Reserva de Contingência

Receitas Correntes
Receitas de Capital
TOTAL
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Reserva de Contingência
TOTAL

R$
R$

6.005.000,00
54.853.600,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.766.000,00
15.344.900,00
46.765.600,00
1.096.000,00
4.475.200,00
32.500.000,00
5.390.800,00
4.111.000,00
1.296.000,00
950.900,00
R$ 174.555.000,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$
152.515.000,00
R$
22.040.000,00
R$
R$
R$

R$

174.555.000,00

R$

174.555.000,00

133.408.160,00
40.195.940,00
950.900,00

POR FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO
01.000.00 – Tesouro
R$
122.254.140,00
02.000.00 – Transferências e Convênios Estaduais
R$
27.237.700,00
05.000.00 – Transferências e Convênios Federais
R$
18.563.160,00
07.000.00 – Operações de Crédito
R$
6.500.000,00
TOTAL
R$
174.555.000,00
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) da receita estimada;
II - Suplementar as dotações orçamentárias, por meio de Decreto, em até 30% (trinta
por cento) do valor total do orçamento, utilizando como recursos os previstos no artigo 43,
da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, assim como do artigo 166, inciso III, parágrafo 8º,
da Constituição Federal, criando se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.
III - Conceder ajuda financeira às entidades, sem fins lucrativos, reconhecidas de
utilidade pública, nas áreas de saúde, educação e assistência social, cabendo ao Chefe do
Executivo, mediante Lei específica definir os valores dos auxílios e subvenções a serem
concedidos.
§1º Excluem-se do limite referido no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais
suplementares:
a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos;
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d) incorporações de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015;
e) o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do
FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas
fixadas nesta lei.
§2º Exclui-se também do limite referido no inciso II, deste artigo, conforme artigo 167
inciso VI da Constituição Federal, as transposições, remanejamentos ou transferências de
recursos dentro da mesma categoria de programação e mesmo órgão, eximindo-se da
elaboração de Decreto para tal procedimento, inclusive no que se refere às fontes de
recursos e códigos de aplicação.
§3º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica
condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo
43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
§4º As entidades beneficiadas com auxílios ou subvenções, conforme dispõe o inciso
III deste artigo, deverão proceder à prestação de contas até o dia 30 de Janeiro do ano
subsequente ao recebimento da verba, sendo vedada a concessão de ajuda financeira às
entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como
àquelas que não tiveram suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.
§5º Somente se beneficiarão de concessões de subvenções sociais, conforme disposto
no inciso III deste artigo, as entidades que não visem lucros, que não remunerem seus
diretores e estejam cadastradas na entidade concedente.
Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal de Nova Odessa autorizada a suplementar,
mediante Decreto Municipal, o orçamento do Poder Legislativo, utilizando como recursos
para sua cobertura, anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o
limite de 30% (trinta por cento).
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de Janeiro de 2016.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2015.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL

PARECER:

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa
a Despesa do Município de Nova Odessa para o exercício de 2016.
Atendendo à designação do presidente desta Comissão, realizada nos termos do §3º,
do art. 64, do Regimento Interno, promovi análise em relação ao projeto e concluí que o
mesmo harmoniza-se com as normas constitucionais que regem a temática concernente às
finanças públicas, reunidas nos arts. 163 a 169 da Constituição Federal.
Importante ressaltar que a Constituição Federal aderiu ao princípio universal de
iniciativa da proposta orçamentária ao Poder Executivo. Assim, o art. 84, XXIII, prevê
competir ao Presidente da República, privativamente, enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento.
Por fim, o art. 133 da Lei Orgânica do Município, reproduziu os preceitos insculpidos
na Constituição Federal, definindo, assim, no âmbito do Município, a competência privativa
do Poder Executivo no tocante à iniciativa.
Quanto à matéria tratada no bojo do projeto, verificamos a descrição de programas e
atividades nas principais áreas de atuação do governo municipal, contemplando a saúde, a
educação, a segurança, a assistência social, dentre outras.
A receita, estimada em R$ 174.555.000,00, será distribuída, conforme abaixo
especificado:
DESPESAS
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
R$ 6.005.000,00
ADMINISTRAÇÃO
R$ 25.672.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 6.480.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$ 8.493.000,00
SAÚDE
R$ 32.500.000,00
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EDUCAÇÃO
CULTURA
URBANISMO
SANEAMENTO
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL

R$ 46.765.600,00
R$ 4.107.500,00
R$ 28.520.200,00
R$ 4.263.000,00
R$ 5.390.800,00
R$ 5.407.000,00
R$ 950.900,00
R$.174.555.000,00
POR PROGRAMA

0001 Processo Legislativo
R$
6.005.000,00
R$
54.853.600,00
0002 Secretaria de Governo
0003 Secretaria de Finanças e Planejamento
R$
1.766.000,00
0004 Secretaria de Administração
R$
15.344.900,00
0005 Secretaria de Educação
R$
46.765.600,00
0006 Secretaria de Desenv. Econômico
R$
1.096.000,00
0007 Secretaria de Meio Ambiente
R$
4.475.200,00
0008 Secretaria de Saúde
R$
32.500.000,00
0009 Secretaria de Esportes
R$
5.390.800,00
0010 Encargos Especiais
R$
4.111.000,00
0011 PASEP
R$
1.296.000,00
0099 Reserva de Contingência
R$
950.900,00
TOTAL
R$ 174.555.000,00
A proposição observa, ainda, as recomendações contidas nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 do
Comunicado SDG n. 32/2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aponta os
aspectos relevantes a serem observados na elaboração das leis orçamentárias anuais.
Em decorrência das razões apresentadas, opino favoravelmente à aprovação do
presente projeto de lei.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2015.
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
Nova Odessa, 06 de novembro de 2015.

Eliseu de Souza Ferreira
Escriturário
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