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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PAUTA DE INDICAÇÕES
1.

N. 605/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Indica ao senhor Prefeito Municipal o reparo dos brinquedos que estão danificados situados
na praça da Av. São Gonçalo, no Jardim Santa Rita I.

2.

N. 606/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Indica ao Poder Executivo a implantação de uma linha de ônibus que venha a atender os
moradores do Jardim São Jorge até o Distrito Industrial, nos horários de deslocamento ao
trabalho.

3.

N. 607/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Indica ao Chefe do Executivo a necessidade de um estudo voltado à implantação de
lombadas na Estrada Martins de Camargo, no Bairro Cachoeirinha.

4.

N. 608/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de implantação de uma placa indicativa de
“Proibido Jogar Lixo” na Rua Karlis Burse, esquina com Avenida José Penachione, no Parque
Fabricio.

5.

N. 609/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Prefeito Municipal a implantação de placas indicativas proibindo o acesso de
animais no espaço de areia onde fica o parquinho infantil em todas as praças do município.

6.

N. 610/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo (faixa de pedestres) na
Avenida Eddy de Freitas Crissiuma, em frente ao Condomínio Imigrantes, no Jardim Bela
Vista.

7.

N. 611/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica a necessidade de realização de pintura de solo no entorno da praça Dr. Cézar S.
Ladeia, no Res. Jequitibás.

8.

N. 612/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Chefe do Poder Executivo a necessidade de manutenção na sinalização de solo na
esquina da Rua Alice Gazzetta, com a Avenida Ernesto Sprogis, no Jardim Bela Vista.

9.

N. 613/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo (faixa de pedestre) na
Rodovia Rodolfo Kivitz, em frente aos condomínios Engelho Velho e Primavera.

10.

N. 614/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Prefeito Municipal, a implantação de uma área de lazer com academia ao ar livre
e um parquinho, na área pública próximo a Comunidade Irmã Dulce, rua Virgílio Bodini,
bairro Fibra/Terra Nova.

11.

N. 615/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo que tome medidas preventivas e repressivas, relacionado ao
excesso de veículos estacionados de forma irregular sobre as calçadas do município.
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12.

N. 616/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Prefeito Municipal, que seja feito melhorias no bairro Residencial Fibra/Terra Nova.

13.

N. 617/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a notificação do proprietário responsável pelo terreno sem
manutenção, na esquina da rua Roberto Sprogis com a Avenida Carlos Botelho, jardim
Santa Rosa.

14.

N. 618/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Prefeito Municipal, a necessidade de melhorias no tocante ao trânsito, próximo
ao Supermercado DIA, jardim Santa Rosa.

15.

N. 619/2021 – Autor: ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA
Indica a necessidade de disponibilização de rede Wi-Fi na Praça Benedito da Cruz Prata, no
bairro Jardim Bela Vista.

16.

N. 620/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Prefeito Municipal que seja feito melhorias na recepção do pronto socorro, no
Hospital Municipal.

17.

N. 621/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura de faixas de pedestres em semáforos.

18.

N. 622/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza dos bueiros situados na Rua Terezinha
Alves de Souza, no Jardim Altos do Klavin.

19.

N. 623/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvores na Rua Terezinha Alves de
Souza, no Jardim Altos do Klavin.

20.

N. 624/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e retirada do descarte irregular
realizado na Rua Pastor Manoel Amaro da Silva, no Jardim Campos Verdes.

21.

N. 625/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação de redutores de velocidade na
Rua Terezinha Alves de Souza, no Jardim Altos do Klavin.

22.

N. 626/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a duplicação da Avenida São Gonçalo, no trecho que compreende
os bairros Jardim Campos Verdes e Jardim Santa Rita II, até a cidade vizinha de Sumaré.

23.

N. 627/2021 – Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Avenida Ampélio
Gazzetta no perímetro entre Rua Americana e Av. Ind. Oscar Bergreen sentido Americana/
Nova Odessa.

24.

N. 628/2021 – Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a possibilidade da criação do CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social), em formato itinerante.
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25.

N. 629/2021 – Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de operação tapa-buraco na Rua Irineu José
Bordon, esquina com a Rua Batista Boldrini, no Residencial Triunfo.

26.

N. 630/2021 – Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Indica ao Poder Executivo, a possibilidade e o direito aos munícipes de acesso a meios e
formas de pagamentos digitais para quitação de débitos de natureza tributária e não
tributária como pix.
PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR

1.

N. 217/2021 – Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Voto de pesar pelo falecimento da Srª. NEUZA APARECIDA PASSADORE ZARAMELO.

2.

N. 218/2021 – Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Voto de pesar pelo falecimento de PLINIO SARRI.

3.

N. 219/2021 – Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Voto de pesar pelo falecimento de VALDECIR PEREIRA CAFFER.

4.

N. 220/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sidnei de Jesus Domingues.
As Indicações e as Moções de Pesar apresentadas nesta sessão serão encaminhadas
aos respectivos destinatários.
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos
senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA

09 DE AGOSTO DE 2021
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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.
Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), presentes os
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, LEVI
RODRIGUES TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, OSÉIAS DOMINGOS JORGE,
PAULO HENRIQUE BICHOF, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, SILVIO NATAL e WAGNER
FAUSTO MORAIS, realizou a Câmara Municipal sua vigésima primeira sessão ordinária do
primeiro ano legislativo, da décima quinta legislatura do ano 2021. Às 14h6 (quatorze horas
e seis minutos), havendo número legal, o presidente, vereador ELVIS RICARDO MAURICIO
GARCIA, declara aberta a sessão e propõe um minuto de silêncio em homenagem às
vítimas da Covid-19. Em seguida, o presidente solicita que o senhor Eliseu de Souza
Ferreira proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SILVIO
NATAL, INDICAÇÃO N. 558/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias
no campo de areia da rua Olívio Belinate, Residencial Klavin. INDICAÇÃO N. 559/2021, que
indica ao Poder Executivo que notifique o proprietário responsável pelo abandono de
materiais em via pública, como tijolos, ferros de construção e um container, rua 4, altura do
número 284, bairro Jardim dos Lagos. INDICAÇÃO N. 560/2021, que indica ao Poder
Executivo que seja feito a revitalização da rotatória, próxima a Igreja Batista da Fazenda
Velha. INDICAÇÃO N. 561/2021, que indica ao Poder Executivo, a notificação do proprietário
responsável pelo terreno com excesso de lixo, falta de capinação e roçagem na rua
Benedito Gomes, próximo ao número 145, Jardim Campos Verdes. INDICAÇÃO N. 570/2021,
que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de limpeza e conservação da Rodovia que
liga Nova Odessa ao município de Sumaré (Avenida Carlos Botelho). INDICAÇÃO N.
571/2021, que indica ao Prefeito Municipal junto a Secretaria de Saúde para que realize um
estudo, pensando em remanejar a Farmácia Central para outro local. INDICAÇÃO N.
572/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de retificação de uma canaleta
para escoamento de águas pluviais, próximo a loja Baniwá Moda Jovem, rua Tamboril,
número 212, Jardim Alvorada. INDICAÇÃO N. 573/2021, que indica ao Prefeito Municipal que
seja implantado uma arquibancada na lateral da pista de skate, na avenida João Pessoa,
Jardim Europa. INDICAÇÃO N. 574/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de
retificação de um buraco no calçamento da rua Juscelino Kubitscheck, próximo a Escola
Estadual Alexandre Bassora, Jardim Planalto. INDICAÇÃO N. 575/2021, que indica ao
Prefeito Municipal a necessidade de melhorias, na esquina da Avenida Ampelio Gazzetta
com a rua George Hunter, próximo a Imobiliária Opção 1 Imóveis, jardim Éden. INDICAÇÃO
N. 582/2021, que indica ao Poder Executivo, a limpeza e manutenção de bueiro na rua
Almir Alves Pessoa, altura do número 59, Jardim Novos Horizontes. INDICAÇÃO N. 583/2021,
que indica ao Poder Executivo que realize um estudo para implantar uma área esportiva
fechada, no espaço livre da praça na rua Edmundo Zorzetto, Jardim Campos Verdes.
INDICAÇÃO N. 584/2021, que indica ao Poder Executivo que notifique o proprietário
responsável pela falta de manutenção e limpeza de um terreno em construção, próximo ao
cruzamento das ruas Octávio Guedes com a Pastor Manoel Amaro da Silva, Jardim Campos
Verdes. INDICAÇÃO N. 595/2021, que indica ao Prefeito Municipal que encaminhe a esta
Casa legislativa o projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de afixação de adesivos
com telefone do “Disque Denúncia”. INDICAÇÃO N. 596/2021, que indica ao Prefeito
Municipal, que seja feito melhorias no bairro Lopes Iglesias. INDICAÇÃO N. 597/2021, que
indica ao Poder Executivo, a implantação de caçamba para coleta de lixo, na esquina da rua
Francisco Bueno, próximo ao bosque Isidoro Bordon, Jardim Planalto. INDICAÇÃO N.
598/2021, que indica ao Prefeito Municipal, a necessidade de manutenção de um buraco no
terreno público, próximo à rua Francisco Bueno, Jardim Planalto. INDICAÇÃO N. 599/2021,
que indica ao Prefeito Municipal, a retirada das barreiras de cimento, que estão obstruindo
o trânsito de veículos na avenida Ampélio Gazzetta, próximo ao Parque Industrial, sentido
município de Americana. INDICAÇÃO N. 603/2021, que indica ao Chefe do Executivo a
retirada do Projeto de Lei n. 61/2020 e a apresentação de nova proposição para conferir
denominação de Reginaldo de Jesus Picconi à praça do Jardim dos Ipês. INDICAÇÃO N.
604/2021, que indica a necessidade de implantação de placas com a denominação nas ruas
do Jardim Residencial Engenho Velho. Do vereador OSÉIAS DOMINGOS JORGE, INDICAÇÃO
N. 562/2021, que indica a adoção de medidas voltadas a intensificar a ronda policial nos
bairros Jardim dos Lagos I e II. INDICAÇÃO N. 563/2021, que indica ao Poder Executivo a
colocação de telas na entrada de água das galerias pluviais. INDICAÇÃO N. 569/2021, que
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indica ao Poder Executivo a necessidade de fiscalização da empresa Fênix, situada no
Jardim São Jorge, devido à queima de materiais tóxicos. INDICAÇÃO N. 579/2021, que indica
ao Prefeito Municipal a possibilidade de cobertura e implantação de bancos em local
destinado a embarque de passageiros, situado à Rua Walter Klava na altura do número 15
jardim Santa Rita I. INDICAÇÃO N. 601/2021, que indica ao Chefe do Executivo a adoção das
medidas necessárias voltadas à regularização documental dos imóveis permutados na
década de 90 (permuta dos imóveis alagadiços situados nos bairros Jardim Conceição, Vila
Azenha, Jardim Flórida, Jardim Fadel e São Jorge com imóveis do Jardim das Palmeiras –
emissão das escrituras). INDICAÇÃO N. 602/2021, que indica ao Prefeito Municipal a
necessidade de estudos voltados ao melhoramento da sinalização, ou o que for necessário
ser feito, para evitar acidentes com pedestres e colisões entre veículos, no cruzamento da
Av. São Gonçalo, com a Rua Caviúna, no Jardim Santa Rita I. Da vereadora MÁRCIA
REBESCHINI PATELLA DA SILVA, INDICAÇÃO N. 564/2021, que indica ao Poder Executivo a
necessidade de poda de árvores na Rua Dante Gazeta, ao lado do número 146, na Vila
Azenha. INDICAÇÃO N. 565/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade de
adaptação de lixeiras no bairro Recanto Ceci. INDICAÇÃO N. 566/2021, que indica ao Poder
Executivo a necessidade de melhorias na lombada existente na Rua Azil Martins.
INDICAÇÃO N. 567/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade de redutor de
velocidade na Estrada Municipal Eduardo Karklis, no conjunto de chácaras denominado Ceci
Ovos. INDICAÇÃO N. 568/2021, que indica ao Poder Executivo, a necessidade de instalação
de caçamba ecológica, para descarte de lixo doméstico no conjunto de chácaras Ceci Ovos.
INDICAÇÃO N. 580/2021, que indica ao Poder Executivo a realização de estudos voltados à
ampliação da rotatória situada entre as ruas 18, Valter Pereira Diniz e Vitório Crispim, no
Jardim São Manoel (alargamento das vias). INDICAÇÃO N. 581/2021, que indica ao Poder
Executivo a necessidade de nivelamento das vias e compactação com fresa asfáltica no
conjunto de chácaras denominado Recanto Ceci Ovos. Do vereador ELVIS RICARDO
MAURÍCIO GARCIA, INDICAÇÃO N. 576/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade
de colocação de lombada, na Rua Francisco Leite Camargo, no bairro Santa Luiza.
INDICAÇÃO N. 577/2021, que indica ao Poder Executivo, a correção no trânsito com a
sinalização vertical na Avenida Antônio Rodrigues Azenha, no bairro Vila Azenha. Do
vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, INDICAÇÃO N. 578/2021, que indica ao Chefe do
Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, Projeto de Lei “Programa de inclusão digital”,
para atender famílias inclusas no Bolsa Família. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, INDICAÇÃO N. 585/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de
manutenção da calçada e a troca das lixeiras que estão quebradas da praça do Jardim
Marajoara. INDICAÇÃO N. 586/2021, que indica a necessidade de instalação de assento e
cobertura em ponto de ônibus localizado na Rua Emygdio Pierozzi, defronte ao Bosque do
Futuro (próximo à UBS), no Jardim Novos Horizontes. INDICAÇÃO N. 587/2021, que indica ao
Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada e realização de melhorias no
trânsito na Rua Anésio Aparecido Soares, em frente aos números 95 e 96, no Jardim Montes
das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 588/2021, que indica a implantação de um banco de cimento
no ponto de ônibus da Rua Fioravante Martins, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N.
589/2021, que indica ao Prefeito Municipal a troca de local de um no ponto de ônibus que
se encontra no meio da rotatória da Rua Fioravante Martins, no Jardim São Manoel.
INDICAÇÃO N. 590/2021, que indica ao Poder Executivo a instalação de uma lombada, ou
redutor de velocidade, na Rua Jovita de Jesus Garcia, na altura do nº 170, no Jardim Novos
Horizontes. INDICAÇÃO N. 591/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de
implantação de lombada na Rua Joaquim Leite da Cunha, na altura do n. 1051, no Jardim
Nossa Senhora de Fátima. Do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, INDICAÇÃO N. 592/2021,
que indica ao Exº Prefeito Municipal, para que proceda uma espécie de fechamento/
separação no local de entrada/ saída de pacientes do Unidade Básica de Saúde UBS
IV/Unidade Respiratória, pelas razões que específica. INDICAÇÃO N. 593/2021, que indica ao
Exº Prefeito Municipal, para que implante uma lombada ou faixa elevada na Rua Jequitibás
próximo ao Posto de Saúde/ Unidade Respiratória. INDICAÇÃO N. 600/2021, que indica ao
Exº Prefeito Municipal, para a municipalidade, através do setor competente, que promova
ações de pintura de solo e colocação de placas para disciplinar o estacionamento de
veículos entre a Rua Ucílio Matioli esquina com Carlos Botelho. Do vereador LEVI
RODRIGUES TOSTA, INDICAÇÃO N. 594/2021, que indica ao Poder Executivo que promova
gestões, junto ao setor competente, visando melhorias, com reparos/manutenção da
iluminação e limpeza nas calçadas, em toda extensão da Av. Eddy de Freitas Crissiuma.
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MOÇÕES DE PESAR: Do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, MOÇÃO N. 203/2021, voto de
pesar pelo falecimento de Ocir Melo Meneses. Do vereador SILVIO NATAL, MOÇÃO N.
209/2021, voto de pesar pelo falecimento do Coronel da Policia Militar do Estado de São
Paulo Elizeu Eclair Teixeira Borges. MOÇÃO N. 211/2021, voto de pesar pelo falecimento do
Cabo da Policia Militar e atleta Leandro Prates Oliveira. MOÇÃO N. 214/2021, voto de Pesar
pelo falecimento da Senhora Diva Therezinha Sanches Welsch. Do vereador LEVI
RODRIGUES TOSTA, MOÇÃO N. 210/2021, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Alex
Roberto Martins (faixa 01). ATA DA VIGÉSIMA 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 – VOTAÇÃO EM BLOCO: É
realizada a leitura das ementas das proposições. Os vereadores SÍLVIO NATAL, ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, OSÉIAS DOMINGOS JORGE, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, PAULO
HENRIQUE BICHOF, LEVI RODRIGUES TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA e
ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA discursam. As proposições a seguir especificadas são
votadas em bloco e aprovadas por unanimidade, nos termos do § 9º, artigo 232, do
Regimento Interno, c/c §1º, do artigo 1º, do Decreto Legislativo n. 359, de 02 de abril de
2020, alterado pelo Decreto n. 360, de 26 de maio de 2020: REQUERIMENTO N. 643/2021
de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, solicita informações ao
Poder Executivo através do setor competente, a informação sobre a quantidade de
hidrômetro instalado, no conjunto de chácaras denominado Ceci Ovos. REQUERIMENTO N.
644/2021 de autoria do vereador SILVIO NATAL, solicita informações ao diretor presidente
da Coden sobre o resultado financeiro obtido em 2020 e a inclusão das demonstrações
contábeis e financeiras dos exercícios de 2019 e 2020 no Portal da Transparência.
REQUERIMENTO N. 645/2021 de autoria do vereador SILVIO NATAL, solicita informações ao
Prefeito Municipal, sobre o Relógio Solar em frente à Rodoviária Municipal. REQUERIMENTO
N. 646/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, solicita
informações à Caixa Econômica Federal e ao Prefeito Municipal sobre a fiscalização do
Residencial das Árvores, no que tange a venda, locação e cessão de unidades.
REQUERIMENTO N. 647/2021 de autoria do vereador SILVIO NATAL, solicita informações ao
Prefeito Municipal junto a Coden, sobre as obras de prolongamento da adutora córrego
palmital ETA 1, na Rodovia Rodolfo Kivitz. REQUERIMENTO N. 648/2021 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a aplicação da Lei Municipal n. 2.387/2010, que torna obrigatória a divulgação de
orientação sobre o DPVAT (Seguro Obrigatório) nos estabelecimentos públicos ou privados,
que prestam serviços de saúde, funerárias e velórios. REQUERIMENTO N. 649/2021 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito
Municipal sobre a realização de estudos técnicos para implantação de melhorias na
rotatória da Rua Olívio Bellinate, no cruzamento com as ruas Vitório Crispim e Valter Pereira
Diniz, no Jardim São Manoel. REQUERIMENTO N. 650/2021 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a possibilidade de
equiparação dos “Educadores de Desenvolvimento Infantil” aos “Professores de Ensino
Fundamental” e a implantação de jornada de 40h/s. REQUERIMENTO N. 651/2021 de
autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita informações ao Prefeito Municipal e a
Secretaria de Saúde sobre atendimento de Oncologia no Município de Nova Odessa.
REQUERIMENTO N. 652/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita
informações ao Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal do Idoso. REQUERIMENTO N.
653/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita informações ao Prefeito
Municipal sobre o retorno das atividades do Clube da Melhor Idade. REQUERIMENTO N.
654/2021 de autoria do vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, solicita informações à
empresa ALL – América Latina Logística (Rumo Logística Malha Paulista S.A.) e ao Prefeito
Municipal sobre a construção de passarela de pedestres e alargamento de passagem sob a
linha férrea em Nova Odessa. REQUERIMENTO N. 655/2021 de autoria do vereador SÍLVIO
NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as despesas realizadas com
avaliações mercadológicas. REQUERIMENTO N. 656/2021 de autoria do vereador SÍLVIO
NATAL, solicita informações complementares ao Chefe do Executivo sobre as medidas que
foram adotadas com relação às multas aplicadas ao veículo de placas DEP6477, nos dias 9
de março e 14 de abril. REQUERIMENTO N. 657/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL,
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o controle de horário dos médicos que
atendem na rede municipal de Saúde. REQUERIMENTO N. 658/2021 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a poda e
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a supressão de árvores situadas em imóveis particulares. REQUERIMENTO N. 659/2021 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Chefe do
Executivo sobre a possibilidade de implantação de semáforo com botão de pedestre na
Avenida Dr. Carlos Botelho, em frente à UBS I, no Centro. REQUERIMENTO N. 660/2021 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito
Municipal sobre a realização de estudos para viabilizar a implantação de programa de
auxílio para custeio de materiais de construção em caso de risco social. REQUERIMENTO N.
661/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao
Chefe do Poder Executivo sobre a abertura da Avenida Natália Klava Muth. REQUERIMENTO
N. 662/2021 de autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre a possibilidade dos vigias que trabalham na administração, que
atuam aos finais de semana, receberem vale alimentação. REQUERIMENTO N. 663/2021 de
autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre os
contratos firmados com as empresas Smedmix Serviços Combinados em Saúde Eireli – EPP,
TBA Serviços Médicos S/S Ltda. e MEDCOR Gestão em Saúde S/S (médicos terceirizados que
atuam na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada). REQUERIMENTO N. 664/2021 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a renúncia de receita ocorrida no exercício de 2020, decorrente da aplicação do
artigo 4º da Lei Municipal n. 1.309, de 22 de junho de 1992 (valores em reais).
REQUERIMENTO N. 665/2021 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita
informações complementares ao Prefeito Municipal sobre as irregularidades envolvendo o
recolhimento de imposto de renda que suscitaram a cobrança de multa e juros.
REQUERIMENTO N. 666/2021 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita
informações complementares ao Prefeito Municipal sobre a desapropriação de área de
terras que constam pertencer à Sun Bloom Participações Ltda. MOÇÃO N. 202/2021 de
autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, moção de Louvor a José Roberto
Agostinetto, pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Odessa. MOÇÃO N.
204/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, moção de Louvor a Maria
Aparecida Ferrari, pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Odessa.
MOÇÃO N. 205/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, congratulações ao
Secretário Municipal de Educação e a Direção da Escola Municipal Professora Alvina Maria
Adansom pelo Prêmio “SUA GOTA FAZ A DIFERENÇA”, concedido pelo Consórcio PCJ
(Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). MOÇÃO N.
206/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, aplausos à Sra.
Miriam Cecilia Lara Netto, da Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Nova Odessa. MOÇÃO N. 207/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA
DA SILVA, aplausos ao Engenheiro RENAN COGO DA SILVA, da Secretaria de Obras do
Município de Nova Odessa. MOÇÃO N. 208/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA
REBESCHINI PATELLA DA SILVA, aplausos ao Engenheiro LUAN VITORELI, da Secretaria de
Obras do Município de Nova Odessa. MOÇÃO N. 212/2021 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Prefeito Municipal, Sr. Cláudio José
Schooder, pelos trabalhos realizados no primeiro semestre de 2021. MOÇÃO N. 213/2021 de
autoria do vereador SÍLVIO NATAL, aplausos aos Policiais Militares Cabos Saltarello,
Nebesnyj, Soldados Daniel Carvalho e Fujihama pelo atendimento imediato a um bebê
recém-nascido que apresentava parada respiratória por engasgamento. MOÇÃO N.
215/2021 de autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, aplausos ao servidor público
municipal Jorge José Nunes, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelos relevantes
serviços prestados neste setor em favor de nosso munícipio e de nossos munícipes (faixa
03). Na sequência, os vereadores SÍLVIO NATAL (faixa 04), ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa
05), WAGNER FAUSTO MORAIS (faixa 06), PAULO HENRIQUE BICHOF (faixa 07), SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS (faixa 08), OSÉIAS DOMINGOS JORGE (faixa 09), MÁRCIA REBESCHINI
PATELLA DA SILVA (faixa 10), LEVI RODRIGUES TOSTA (faixa 11) e ELVIS RICARDO
MAURÍCIO GARCIA (faixa 12) utilizam a Tribuna Livre. Após o intervalo regimental, o
presidente anuncia a ORDEM DO DIA: 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE
LEI N. 73/2021 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE INSTITUI O REFISNO –
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE NOVA ODESSA, PARA O ADIMPLEMENTO DOS
DÉBITOS FISCAIS E NÃO FISCAIS NAS FORMAS EM QUE ESPECIFICA. É colocado em
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, WAGNER FAUSTO MORAIS, SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, LEVI RODRIGUES TOSTA, PAULO HENRIQUE BICHOF, OSÉIAS
DOMINGOS JORGE, SÍLVIO NATAL e ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA discursam. É
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colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 02 – PROJETO DE LEI
47/2021, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
A CELEBRAR CONVÊNIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSELHO REGIONAL DE
CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, SÍLVIO NATAL, WAGNER FAUSTO MORAIS e ELVIS RICARDO MAURÍCIO
GARCIA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14).
03 – PROJETO DE LEI 48/2021, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CELEBRAR TERMOS DE CONVÊNIO, DE ADITAMENTOS COM O ESTADO DE SÃO
PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO A
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) JUNTO
AO IIRGD INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 15). 04 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 02/2021,
DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA O ARTIGO 5º § 3º DA LEI MUNICIPAL 0682 DE
28 DE SETEMBRO DE 1978, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PLANO DE AMPLIAÇÕES DOS
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SAAENO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ELVIS
RICARDO MAURÍCIO GARCIA e WAGNER FAUSTO MORAIS discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, LEVI RODRIGUES
TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, OSÉIAS DOMINGOS JORGE, PAULO
HENRIQUE BICHOF, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, SILVIO NATAL e WAGNER FAUSTO
MORAIS) (faixa 16). 05 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 15/2021, DE AUTORIA DO
VEREADOR PAULO HENRIQUE BICHOF, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA
CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PROMOVER A RETIRADA DOS FIOS INUTILIZADOS NOS POSTES, NOTIFICAR AS
DEMAIS EMPRESAS QUE UTILIZAM OS POSTES COMO SUPORTE DE SEUS CABEAMENTOS, EM
VIAS PÚBLICAS DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão,
os vereadores PAULO HENRIQUE BICHOF, ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA, SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS e WAGNER FAUSTO MORAIS discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA,
LEVI RODRIGUES TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, OSÉIAS DOMINGOS
JORGE, PAULO HENRIQUE BICHOF, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, SILVIO NATAL e
WAGNER FAUSTO MORAIS) (faixa 17). Na sequência, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS (faixa 18), SÍLVIO NATAL (faixa 19), WAGNER FAUSTO MORAIS (faixa 20) e ELVIS
RICARDO MAURÍCIO GARCIA (faixa 21) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal.
Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 09 de
agosto de 2021. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 22). Para
constar, lavrou-se a presente ata.

------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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REQUERIMENTOS E MOÇÕES
SESSÃO ORDINÁRIA DE

09 DE AGOSTO DE 2021
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REQUERIMENTO N. 667/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
estudos de estacionamentos de veículos em 45º graus na
Rua Francisco Bueno no Jardim Europa, na altura do Nº 45.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atenção 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 se já houve estudos, e se há previsão para implantação
estacionamentos de veículos em 45º graus na Rua Francisco Bueno no Jardim Europa, na
altura do Nº 45. Uma vez já indicado pelo Vereador Elvis Ricardo Mauricio Garcia na
INDICAÇÂO de nº 237/2021.
Nova Odessa, 30 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MOPRAIS

REQUERIMENTO N. 668/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
estudos de estacionamentos de veículos em 45º graus na
rua Prof. Carlos Liepin no Jardim Bela Vista, na altura do
Nº 524.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atenção 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 se já houve estudos, e se há previsão para implantação
estacionamentos de veículos em 45º graus na rua Prof. Carlos Liepin no Jardim Bela Vista,
na altura do Nº 524. Uma vez já indicado pelo Vereador Elvis Ricardo Mauricio Garcia na
INDICAÇÂO de nº 65/2021.
Nova Odessa, 30 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MOPRAIS

REQUERIMENTO N. 669/2021
Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre os
atendimentos do (CAPS).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando a grande importância do atendimento realizado pelo Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) aos cidadãos necessitados, por equipes interdisciplinares, alinhados
com o objetivo de buscar o fortalecimento da autoestima, da cidadania e da
reintegração com a família e a sociedade.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal que, através do órgão
competente, responda às seguintes informações:
1. Considerando que a atual instalação do CAPS, está localizada em uma unidade
básica, em uma região distante da área central. Qual a quantidade de pessoas atendidas
pela unidade? Favor anexar planilha com quantidade diária, semanal e mensal no período
de janeiro de 2020 até a presente data?
2. Quais são os programas ou projetos elaborados para atendimento primário e
acompanhamento dos usuários que procuram o atendimento na unidade?
3. Houve um aumento no atendimento aos usuários neste período pandêmico que
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estamos passando?
Favor encaminhar planilha com a quantidade de atendimentos
realizados no último semestre antes da pandemia e os atendimentos neste último semestre
de janeiro à junho de 2021.
4. Outras informações são relevantes.
Nova Odessa, 29 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 670/2021
Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre as
demissões de médicos no sistema municipal de saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores e foi questionado sobre as
demissões de médicos do sistema municipal de saúde. Visando a fiscalização da atuação do
governo municipal e buscando atender as necessidades da população Novaodessensse,
REQUEIRO, em face do exposto, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre
os inúmeros pedidos de demissões de médicos que atendem na rede municipal de saúde:
a) Neste ano até o momento, quantos médicos que atendiam no sistema público de
saúde pediram demissão? Informar nome dos médicos, suas especialidades, e a data de
exoneração.
b) Como a prefeitura está se organizando para suprir essa ausência dos profissionais?
c) Hoje quantos médicos estão ativos na rede municipal de saúde? Enviar planilha
com o nome do médico, a especialidade e, a quantidade de atendimento por mês.
d) A contratação emergente de novos profissionais, será realizada através de
concurso ou de contratos pessoas jurídicas temporários?
e) Outras informações são relevantes.
Nova Odessa, 30 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 671/2021
Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre
ocupação de leitos destinados à pacientes do Covid-19.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores e foi questionado sobre as
ocupações de leitos e atendimentos a pacientes com Covid-19.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre:
a) Informar quantidade diária de leitos que tiveram disponíveis/ocupados pelos
pacientes de Covid-19 no hospital e UR do município, com respiradores e sem respiradores,
especificando o percentual ocupado mês a mês de março de 2020 até a presente data.
b) Encaminhar planilha com informações mensais desde o início da pandemia de
pacientes de Covid-19 com transferências para UTI’s de outros hospitais, informando data
da transferência, nome do hospital e cidade.
c) Outras informações são relevantes.
Nova Odessa, 30 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
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REQUERIMENTO N. 672/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
notificação ao proprietário do terreno que se encontram
com mato alto, na Rua Pastor Cláudio de Almeida, frente
ao nº 1446, no bairro Jardim Monte das Oliveiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores com reclamações de um terreno,
na Rua Pastor Cláudio de Almeida, frente ao 1446, no bairro Jardim Monte das Oliveiras, que
conforme mostra as fotos em anexo, o mato muito alto, passeio público sem condição de
utilização, e também está ocorrendo aparecimento de animais e insetos peçonhentos nas
residências próximas e o local tem foco de dengue. A área citada está localizada muito
próximo as casas da Vila dos Idosos, que vem trazendo transtornos para os moradores
também.
Solicito cópia de notificações e multas efetuadas ao proprietário solicitando a limpeza
do terreno, a manutenção da calçada. E quais foram os motivos que a prefeitura até o
momento não realizou a limpeza e cobrou do proprietário conforme aplicabilidade da Lei nº
2701, de 20 de maio de 2013.
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 notificação do proprietário do sobredito imóvel.
Nova Odessa, 30 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
Fotos anexo ao Requerimento tiradas na data de 29 de julho de 2021.

Foto 01

Foto 02
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REQUERIMENTO N. 673/2021
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de instituir o Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico e Cultural de Nova Odessa –
CONDEPHANO, bem como sobre a aplicabilidade da Lei n.
1676/1999.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É sabido que o patrimônio histórico é fundamental para preservar a memória de um
povo, suas raízes, suas origens. Na condição de cidade centenária, Nova Odessa possui
diversos prédios históricos, tais com a Estação Ferroviária de Nova Odessa, a sede da
Secretaria Municipal de Educação, a Primeira Igreja Batista de Nova Odessa, a Igreja Matriz
Nossa Senhora das Dores, a sede do Instituto de Zootecnia, dentre outros imóveis que
remetem às nossas origens.
Nesse sentido, a criação de um Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural
em Nova Odessa (CONDEPHANO) seria crucial para a preservação e revitalização do
patrimônio da nossa cidade.
Compulsando a legislação municipal, a subscritora tomou conhecimento da existência
da Lei n. 1676/1999, que institui normas de preservação da memória da cidade e do
patrimônio histórico. Referida lei foi alterada por duas leis: 2739/2013 e 3175/2018.
Em que pese a existência de norma sobre este assunto, a subscritora não tem
conhecimento sobre sua aplicabilidade.
Ante ao exposto REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando
informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) A Lei n. 1.676/99 vem sendo aplicada?
b) Há possibilidade de alterar a legislação ora vigente, criando um Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural em Nova Odessa (CONDEPHANO)?
c) Encaminhar relação nominal dos atuais membros da Comissão Municipal de
Preservação Histórica de Nova Odessa (art. 2º, § 1º da Lei n. 1676/99, com redação dada
pela Lei n. 3053/2016)
d) A Comissão Municipal de Preservação Histórica de Nova Odessa elaborou seu
Regimento Interno no prazo a que aduz o § 2º do art. 2º da Lei n. 1676/1999, com redação
dada pela Lei n. 3053/2016)?
Nova Odessa, 2 de agosto de 2021.
MARCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA

REQUERIMENTO N. 674/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a volta do funcionamento da Farmácia Municipal na UBS
5, no Jardim Alvorada, para atendimento/entrega de
medicamentos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre a volta do funcionamento da Farmácia Municipal
na UBS 5, no Jardim Alvorada, para atendimento/entrega de medicamentos aos moradores
da região alta da cidade.
A medida visa facilitar o acesso da população aos medicamentos, evitando o seu
deslocamento até a Farmácia Central, no Hospital Municipal.
Nova Odessa, 2 de agosto de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 675/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de atendimento psiquiátrico no Hospital
Municipal e na UBS do Jardim Alvorada.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade do
retorno do atendimento do especialista em psiquiatria no Hospital Municipal e a
implantação desse atendimento na UBS 5, do Jardim Alvorada.
Os munícipes residentes na região do Jardim Alvorada relatam que enfrentam grandes
dificuldades para se deslocar até a UBS 7, posto que muitos pacientes não possuem carro e
o transporte municipal é realizado de hora em hora. Ademais, vários munícipes são
obrigados a andar até o Jardim Nossa Senhora de Fátima, pois não têm condições
financeiras para ir de ônibus até UBS 7.
Em face do exposto, em atenção 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 possibilidade de realocar o
atendimento do especialista em psiquiatra, que hoje atua na UBS 7, que fica no Jardim
Nossa Senhora de Fátima, no Hospital Municipal e a implantação desse atendimento na UBS
5, no Jardim Alvorada.
Nova Odessa, 2 de agosto de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
REQUERIMENTO N. 676/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de construção de passeio público nas ruas
Olívio Domingos Casazza e Arnaldo Frizoni, no Jardim Maria
Helena.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que postulam a construção do
passeio público nas ruas Olívio Domingos Casazza e Arnaldo Frizoni, no Jardim Maria
Helena.
Eles solicitam que o passeio se inicie na Rua Olívio Domingos Casazza e termine na
Rua Arnaldo Frizoni, contornando a mata, para que o espaço possa ser utilizado para a
prática de atividades físicas (corrida e caminhada).
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 construção do passeio em questão.
Nova Odessa, 2 de agosto de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

REQUERIMENTO N. 677/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de semáforo nas ruas
Heitor Penteado e Aristeu Valente, esquina com Avenida
Carlos Botelho.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
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Tendo em vista o intenso trânsito de veículos na Avenida Carlos Botelho, e a
dificuldade que os motoristas que descem a Rua Aristeu Valente e a Rua Heitor Penteado
têm para acessar a avenida, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a possibilidade de implantação de semáforo nos referidos cruzamentos.
Nova Odessa, 19 de julho de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

REQUERIMENTO N. 678/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a aquisição de gel hidratante incolor consistente sem
alginato de cálcio.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, o vereador subscritor
verificou que, no corrente ano, a Secretaria de Saúde adquiriu 2.000 unidades de gel
hidratante incolor consistente sem alginato de cálcio, pelo preço unitário de R$ 35,25 (trinta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), cujas compras totalizaram R$ 70.500,00 (setenta mil
e quinhentos reais)1.
As aquisições chamaram a atenção, primeiro, por não se tratar de produto
regularmente adquirido pela Administração. Segundo, devido a quantidade do produto
adquirido nesse ano.
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 aquisição de gel hidratante incolor consistente sem alginato de cálcio,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Qual a utilização/prescrição do produto em questão?
b) Por que houve a aquisição de 2.000 unidades do produto?
c) Qual a marca dos produtos adquiridos? (Informação necessária para a comparação
do preço pago pela Administração em relação ao praticado no mercado).
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 04 de agosto de 2021.
SÍLVIO NATAL

REQUERIMENTO N. 679/2021
Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo junto a
Secretaria de Educação, sobre a escola EMEFEI Professora
Theresinha Antônia Malaguetta Merenda, Jardim Bela
Vista.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor solicita informações ao Poder Executivo junto a Secretaria de
Educação, sobre a escola EMEFEI Professora Theresinha Antônia Malaguetta Merenda,
Jardim Bela Vista.
Segundo informações a escola EMEFEI Professora Theresinha Antônia Malaguetta
Merenda, do jardim Bela Vista está com as obras abandonadas a muito tempo, toda
quebrada e sem contra piso.
Os alunos estão sendo transferidos para a escola do Jardim dos Lagos, onde não
apresenta condições básicas de uso, não tem lousa e falta estrutura para seguir os
protocolos de segurança na retomada das aulas presenciais.

1

300 unidades adquiridas em janeiro; 700 unidades adquiridas em abril e 1000 unidades adquiridas em julho.
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Assim, em relação a escola EMEFEI Professora Theresinha Antônia Malaguetta
Merenda, Jardim Bela Vista, REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido
o Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se
digne prestar as seguintes informações:
a) Qual medida será tomada em relação a obra que está atrasada?
b) Porque estão transferindo os alunos para a escola do jardim dos Lagos? Levando
em consideração que é totalmente fora de mão para os pais levarem seus filhos pela
distância.
c) Qual critério foi usado para transferir os alunos para a escola do jardim dos Lagos?
Levando em consideração que a referida escola está sem estrutura básica para receber os
alunos.
d) Há possibilidade de remanejar os alunos para uma escola mais próxima da EMEFEI
Professora Theresinha Antônia Malaguetta, do jardim Bela Vista?
e) Outras informações relevantes.
Nova Odessa, 04 de agosto de 2021.
SILVIO NATAL
Fotos tiradas no local:

REQUERIMENTO N. 680/2021
Assunto: Solicitam do Prefeito Municipal, a relação de
nomes, cargos e salários de todos os colaboradores,
concursados e comissionados da CODEN (Companhia de
Desenvolvimento de Nova Odessa).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores tem sido procurados por munícipes que questionaram
sobre o assunto supramencionado, tendo em vista os questionamentos dos munícipes e
para efeito de fiscalização, bem como para efeito de sugestões de melhorias contínuas na
prestação dos serviços do referido setor.
Em face do exposto, REQUEIREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo,
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe.
Nova Odessa, 03 de agosto de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

OSÉIAS DOMINGOS JORGE

REQUERIMENTO N. 681/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a
possibilidade
de
disponibilizar
terapia
de
reprocessamento generativo aos munícipes, visando
amenizar o impacto que o Covid-19 trouxe à população.
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A técnica da TRG (terapia de reprocessamento generativo) se enquadra dentro do
contexto das terapias holísticas, focada e orientada para a resolução de problemas
emocionais e psicossomáticos, libertando a pessoa de traumas, fobias, compulsões,
depressão e crises de pânico, que quando acumuladas ficam gravadas no cérebro criando
bloqueios e limitações.
Atualmente algumas Prefeituras disponibilizam sessões de terapia em parceria com
instituições da sociedade civil.
Nesse sentido, fomos procurados por uma terapeuta de reprocessamento
regenerativo, que se disponibilizou a oferecer atendimento à população de Nova Odessa
que se encontra emocionalmente fragilizada devido à pandemia do coronavírus, de forma
gratuita.
Segundo a proposta apresentada ao subscritor, o serviço seria prestado on-line, sendo
necessário apenas disponibilizar apenas a estrutura física (uma sala) e suporte técnico
informatizado.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as
seguintes informações sobre o assunto:
a) O Município já disponibiliza terapia de processamento generativo aos munícipes?
b) Na negativa, há possibilidade de disponibilizar essa terapia à população?
c) Há possibilidade de firmar parceria ou disponibilizar estrutura física (sala) e suporte
técnico informatizado para que terapeutas ofereçam seus serviços à população do nosso
Município, de forma gratuita?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 4 de agosto de 2021.
OSEIAS DOMINGOS JORGE

REQUERIMENTO N. 682/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder
Executivo referente aos empreendimentos imobiliários
aprovados no corrente ano, bem como a existência de
outros em tramitação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No último final de semana foi veiculado na imprensa local que o Poder Executivo
liberou o terceiro loteamento neste ano. Interpelando alguns servidores comissionados,
este parlamentar foi informado que se trata de empreendimentos que já haviam sido
aprovados na gestão passada, e que apenas as contrapartidas estariam sendo
renegociadas, o que é intrigante, pois, se de um lado sugere alguma competência da atual
gestão, de outro, uma manifesta contradição em relação às promessas eleitorais.
Isso porque, consoante já deve ser do conhecimento da atual equipe técnica que
assessora o Prefeito Municipal, a Administração Pública deve anular os atos ilegais e pode
revogar os que se tornaram inconvenientes e inoportunos ao interesse público, como,
tranquilamente poderiam ser enquadrados os pedidos de aprovação em curso.
Provavelmente essa seja a explicação da edição do Decreto nº 4.358/21, que
suspendeu em 120 dias a aprovação de novos empreendimentos imobiliários habitacionais,
ato do qual se presume deve ter ocasionado a revisão de todos os processos
administrativos em curso.
Assim, a fim de darmos início ao estudo da dimensão do problema e preparar
eventuais ações de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo,
a fim de que esclareça os seguintes pontos:
1. Quantos processos de aprovação de empreendimentos imobiliários habitacionais
ainda estão tramitando?
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2. Quantos desses processos foram protocolizados na gestão passada e quantos
foram protocolizados esse ano?
3. Por quem e como são conduzidas as reuniões que tratam das renegociações das
contrapartidas? Há registro oficial dessas reuniões, compreendendo dia, horário, pauta e
participantes?
4. Quantos alvarás referentes a empreendimentos habitacionais foram expedidos nos
últimos 10 anos? Enviar cópia dos alvarás, dos respectivos decretos e dos processos de
contrapartida.
5. Por que a atual administração ainda não providenciou a remessa do Plano Diretor?
6. As aprovações atuais estão levando em consideração qual Plano Diretor?
7. Quais as conclusões que a administração chegou, decorrente da auditoria que o
Decreto 4.358/21, que suspendeu em 120 dias a aprovação de novos empreendimentos
imobiliários habitacionais?
8. Foram encontradas irregularidades na tramitação dos projetos? Quais? Descrever
minuciosamente.
9. A atual gestão providenciou algum estudo junto a CODEN acerca do impacto que os
empreendimentos aprovados irão causar no município? E em questão a mobilidade? E nos
demais serviços públicos?
10. Antes de estabelecer as contrapartidas mencionadas no Decreto nº 4.450/2021,
o Município tomou a diligência de apurar os custos para a execução da represa e do
parque?
11. Qual o aumento populacional projetado, considerando os empreendimentos
habitacionais que foram aprovados nos últimos 10 anos? A capacidade hídrica foi ampliada
de forma proporcional?
12. Peço que os servidores responsáveis por responder esse ofício, enviem as
respostas objetivas e coloque a disposição toda documentação solicitada no Paço Municipal,
posteriormente nos setores e departamentos responsáveis.
Nova Odessa, 04 de agosto de 2021.
SILVIO NATAL

REQUERIMENTO N. 683/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
os motivos que ensejaram o remanejamento de alguns
funcionários da AB – Atenção Básica.
Senhora Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando o excelente trabalho prestado na AB – Atenção Básica de Nova Odessa,
solicito do Prefeito Municipal prestar informações sobre qual os motivos que ensejaram o
remanejamento de alguns funcionários da UBS VII, sendo três (3) enfermeiras, uma (1)
técnica de enfermagem e uma (1) recepcionista, conforme demonstra na cópia do
memorando em anexo, no último dia 16 de julho de 2021. REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre:
a) Quais foram os motivos que ensejaram a decisão para o remanejamento de cada
um dos funcionários citados no memorando?
b) Qual a data da comunicação pessoal?
c) Como ocorreu tal solicitação e como foi a abordagem de instrução para o
remanejamento?
d) Qual o número do processo administrativo? Encaminhar cópia na integra (pode ser
digital a fim de economia).
e) Outras informações relevantes.
Nova Odessa, 05 de agosto de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
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REQUERIMENTO N. 684/2021
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
combustível carregado de maneira perigosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por trabalhadores da região central do município
relatando sobre combustível carregado de maneira perigosa.
Conforme demonstra registrado em foto anexo, o veículo varredor de rua, carrega
indevidamente e perigosamente um galão de combustível pendurado em sua lateral,
próximo do motor e equipamentos elétricos.
Em face do exposto, REQUEIRO ao Prefeito Municipal que se digne, através do setor
competente, responder ao seguinte:
a) Quem é o servidor responsável pelo setor de transporte e pela liberação do
veículo antes de sair a trabalho?
b) Este procedimento é autorizado? Atende alguma norma especifica?
c) O departamento da medicina do trabalho está ciente deste método utilizado?
d) Outras informações são relevantes.
Nova Odessa, 05 agosto de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

Fotos tirada no dia 04/08/2021

REQUERIMENTO N. 685/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo, através
da Secretária de Educação, sobre a programação do retorno
as aulas, quanto aos preparativos da merenda escolar.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor solicita informações ao Chefe do Executivo, através da
Secretária de Educação, sobre a programação do retorno as aulas, quanto aos preparativos
da merenda escolar.
Em face do exposto, 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 programação do retorno as
aulas, quanto aos preparativos da merenda escolar especifique:
a) O estoque de Gêneros Alimentícios existente consegue atender a demanda da
educação por quantos dias?
b) Existe algum processo de licitação pendente que possa afetar o atendimento diário
dos alunos?
c) Qual será o cardápio oferecido aos alunos? Haverá variações durante a semana?
d) Os equipamentos de cozinha e estoque, como: fogões e geladeiras foram
revisados? Estão todos em funcionamento?
e) Outras informações relevante.
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Nova Odessa, 05 de agosto de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 686/2021
Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópias do
processo administrativo nº 6436/2021.
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 cópias do processo administrativo nº
6436/2021 – Pregão Presencial nº 19/PP/2021 – Requisição 199/2021 na integra,
encaminhando também cópia do requerimento e do memorial descritivo com as
especificações técnicas assinada pela nutricionista. (Pode ser digital a fim de economia).
Nova Odessa, 05 de agosto de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 687/2021
Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia de todas
as requisições de solicitações do setor de Merenda Escolar
a Diretoria de Suprimentos.
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 de todas as requisições de
solicitações do setor de Merenda Escolar a Diretoria de Suprimentos no exercício de 2021
por ordem de data do pedido.
Nova Odessa, 05 de agosto de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 216/2021
Assunto: Aplausos ao senhor Carlos Alberto Raugust,
pelos relevantes trabalhos prestados em nosso município
tarvés da Apnen (Associação dos Portadores de
Necessidades Especiais de Nova Odessa) e em diversas
outras atividades realizadas em prol do bem comum.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APLAUSOS
dirigida ao Senhor Carlos Alberto Raugust, pelos relevantes trabalhos prestados em nosso
município tarvés da Apnen (Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova
Odessa) e em diversas outras atividades realizadas em prol do bem comum.
Nasceu em São Paulo, no dia 19 de agosto de 1954. É casado há 36 anos com Sônia
Aparecida Raugust.
Reside em Nova Odessa desde 14 de dezembro de 1991.
Trabalhou no ramo da metalurgia desde seus treze anos de idade. Atualmente é
aposentado.
Iniciou a luta pelos direitos da pessoa com deficiência no ano de 1998, oportunidade
em que tentou formar uma associação sobre a causa, não obtendo êxito.
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Lutou pela criação de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência na
Festa das Nações. No ano de 2000 candidatou-se a vereador, não conseguindo se eleger.
Decidiu dar continuidade à luta na defesa das pessoas com deficiência, insistindo na
criação de uma associação. Em 2007, juntamente com outros membros, idealizou e fundou
a APNEN (Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova Odessa).
A entidade foi reconhecida de utilidade pública no dia 24 de junho de 2009 através da
Lei 2.331/2009. Sem fins lucrativos a associação tem por objetivo atender às necessidades
individuais da pessoa com deficiência do município, bem como defender e fazer valer os
seus direitos.
Foi vice-presidente da referida entidade no período compreendido entre 2008 e 2011.
Recentemente cadastrou a APNEN no Comitê Paralímpico e diversos atletas disputam
torneios.
No ano de 2009 foi idealizador do primeiro Censo Municipal das Pessoas com
Deficiência em Nova Odessa.
Também foi membro de vários Conselhos Municipais, tais como: Conselho Municipal
de Saúde, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais
de Nova Odessa, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Segurança
Alimentar, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal do Telecentro Comunitário, Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente. Registre-se que as funções por ele desempenhadas
nestes conselhos são consideradas de relevante serviço público.
Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a
matéria, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à pessoa acima
descrita, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 29 de julho de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

MOÇÃO N. 221/2021
Assunto: Aplausos ao evento ciclístico 2o Trilhão de Bike
de Nova Odessa, organizado pelo munícipe Odyr José da
Silva, “Odyr Racing”.
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 evento
ciclístico 2o Trilhão de Bike de Nova Odessa, organizado pelo munícipe Odyr José da Silva,
“Odyr Racing”.
O evento foi realizado no último domingo dia 25/07/2021 seguindo atentamente todos
os protocolos de enfrentamento a pandemia. Além do munícipe Odyr Jose da Silva, “Odyr
Racing” como principal organizador, teve também o apoio do amante do esporte, Rodrigo
Felix Mendonça e de outros ciclistas. Pensando na segurança dos participantes, o evento
contou com o apoio da Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e Bombeiros.
Participaram do evento cerca de 140 ciclistas, dentre eles muitos familiares, atletas
amadores e amantes da modalidade, divididos em duas categorias. O objetivo principal do
evento é promover cada vez mais o esporte dentro do município de Nova Odessa, segundo
o organizador ainda esse ano será realizado mais eventos.
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, 03 de agosto de 2021.
SILVIO NATAL
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MOÇÃO N. 222/2021
Assunto: Aplausos a jovem tenista, atleta novaodessense
Manuela Gonçalez Ganciar pelo título de campeã da Copa
Yacht Club Paulista, no último fim de semana, em São
Paulo.
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 jovem
tenista, atleta novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar pelo título de campeã da Copa
Yacht Club Paulista, no último fim de semana em São Paulo.
A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, que compete por Nova Odessa, disputou no
sábado (31/07) e domingo (01/08) a Copa Yacht Club Paulista, em São Paulo, e venceu
todas as fases do campeonato. Com a conquista desse final de semana, Manuela Ganciar
deve ocupar a 4ª posição no ranking estadual na categoria 16 anos. Manuela não se
intimidou diante das adversárias e sagrou-se campeã no torneio promovido pela Federação
Paulista de Tênis. Nas quartas de final, venceu Débora Cardoso, de São Paulo, por 2 set a 0,
parciais de 6/1 e 6/1. Na semifinal, venceu Marina Ribeiro, de Santos, por 2x1 no super
tiebreak, com parciais de 64, 3/6 e 10/6. Na final, a novaodessense venceu Mayra Cicchetti
de São Paulo por 2x0, parciais de 6/1 e 6/1.
A tenista permaneceu em São Paulo para disputar a 2ª Etapa do Circuito Feminino de
Tênis, válido pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), no Clube Hípico de Santo Amaro,
em São Paulo, entre os dias 02 a 08 de agosto. “Vou me empenhar ao máximo para obter
bons resultados na quadra nessa 2ª etapa”, disse a tenista, confiando no desempenho
mostrado na competição do final de semana. No período de 16 a 20 de agosto, o Centro de
Treinamento Kirmayr, em Serra Negra, sediará a competição promovida pela CBT para
tenistas infanto-juvenis, na qual Manuela disputará a competição em sua categoria, 16
anos. “Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra e treinos.
Esperamos conseguir boas vitórias”, disse – muito confiante – o técnico Fernando Tavares
de Araújo.
Manuela segue com os treinamentos todos os dias, sob a supervisão do técnico
Fernando Tavares de Araújo. Ela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra
localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo
esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no Bosque dos
Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking
paulista, na categoria até 16 anos.
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, 04 de agosto de 2021.
SILVIO NATAL

MOÇÃO N. 223/2021
Assunto:
Aplausos ao artista Pepe Ferreira, pela
conquista de prêmio internacional relacionado à
campanha sobre aquecimento global.
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 artista
Pepe Ferreira, pela conquista de prêmio internacional relacionado à campanha sobre
aquecimento global.
O congratulado foi convidado para compor a Campanha Salla 2032 – Summer Games
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Candidate City, produzida pela agencia África para House of Lapland, que conquistou três
Leões de Ouro e três de Bronze, além do Grand Prix do Cannes 2021.
O trabalho promoveu a inusitada e fictícia candidatura da cidade de Salla, na
Finlândia, acima do Círculo Polar Ártico, como sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032.
O objetivo do manifesto era fazer um alerta chamando a atenção do público para uma
região que sofre mais a cada ano com as consequências de um clima imprevisível e
invernos mais curtos.
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
homenageado, dando-lhe ciência da presente proposição.
Nova Odessa, 26 de julho de 2021.
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA

MOÇÃO N. 224/2021
Assunto: Aplausos aos Bombeiros Civis pelo atendimento
prestado no último dia 16 de julho, envolvendo o incêndio
de veículo na Avenida Ampélio Gazzetta.
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 aos
Bombeiros Civis, pelo importante trabalho que vem realizando junto à comunidade de Nova
Odessa.
Registre-se que no último dia 16 de julho, os congratulados fizeram mais um belo
trabalho, atendendo uma ocorrência na Avenida Ampélio Gazzetta, de um veículo que
estava pegando fogo.
Sempre dedicados e competentes, entendemos que a postura destes profissionais,
mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange
esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 27 de julho de 2021.
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
09 DE AGOSTO DE 2021.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – SOBRESTANDO - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 02/2021, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018.

Processo retirado da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2021, pelo primeiro
pedido de vistas feito pelo vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, restituído sem
manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa,
referentes ao exercício de 2018, em consonância com o relatório e voto proferidos pela
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos
contidos no processo CM- 66/2021 e TC-004548.989.18-5.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 18 de maio de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
PAULO HENRIQUE BICHOF
Obs. A Vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, apresentou voto em separado

opinando pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa relativas ao
exercício 2018.
02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2021, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO, QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019.

QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa,
referentes ao exercício de 2019, em consonância com o relatório e voto proferidos pela
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos
contidos no processo CM-111/2021 e TC-004889.989.19-0.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 8 de julho de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
PAULO HENRIQUE BICHOF
03 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 08/2021 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE
A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER.

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria Simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólica

Art. 1º. Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Nova Odessa, a Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Direitos da Mulher, com o objetivo de promover a
discussão, estudos e ações na cidade de Nova Odessa acerca do tema.
Art. 2º. A adesão à Frente Parlamentar Defesa dos Direitos dos Direitos da Mulher fica
facultada
a
todos
os
Vereadores
da
Câmara
Municipal de Nova Odessa, será formalizada em Termo de Adesão (Anexo I), publicado no
Diário Oficial do Poder Legislativo.
Parágrafo único. Além da participação dos parlamentares, como membros efetivos,
também
será
permitida
a
participação,
na
condição
de
membros
colaboradores, de representantes de entidades, públicas ou privadas, envolvidas
com os objetivos da Frente Parlamentar.
Art. 3º. A nomeação dos membros da Frente Parlamentar será feita por Ato do
Presidente, observado o Termo de Adesão.
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Art. 4º. A coordenação da Frente será exercida pelo primeiro signatário do Termo de
Adesão, a quem caberá a convocação das reuniões da Frente Parlamentar.
Art. 5º. Na primeira reunião será aprovado o Regimento Interno da Frente
Parlamentar, em que deve constar:
I - prazo de funcionamento, que não poderá ser superior ao período da legislatura em
que criada a Frente Parlamentar;
II - objetivos;
III - relação dos membros efetivos.
Art. 6º. A Frente Parlamentar encaminhará anualmente à Mesa da Câmara, através de
seu coordenador, relatório de atividades.
Art. 7º. As reuniões da Frente Parlamentar serão sempre públicas, na sede da Câmara
Municipal de Nova Odessa ou em outro local.
Art. 8º. A Câmara Municipal de Nova Odessa disponibilizará os meios
adequados para o funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela
Frente Parlamentar.
Art. 9º. As despesas resultantes da execução desta Resolução correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Nova Odessa, 7 de julho de 2021.
ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA
Presidente
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
OSEIAS DOMINGOS JORGE
1º Secretário
2º Secretário
04 – REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N. 03/2021, DE AUTORIA
DOS VEREADORES SÍLVIO NATAL, LEVI RODRIGUES TOSTA, ELVIS RICARDO MAURICIO
GARCIA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, OSÉIAS DOMINGOS JORGE, WAGNER FAUSTO MORAIS,
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS E PAULO
HENRIQUE BICHOF, ACRESCENTA-SE O ART. 133-A NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
NOVA ODESSA.

Projeto de Lei aprovado com Emenda na sessão ordinária do dia 05 de julho de 2021,
redação final ofertada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal
“Art. 1º. A Lei Orgânica do Município de Nova Odessa passa a vigorar acrescida no
seguinte Art. 133-A:
“Art. 133-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação
incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual.
§ 1°. As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no
limite de 0,3% (zero vírgula três décimos) da receita corrente líquida prevista no projeto
encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a
ações e serviços públicos de saúde.
§ 2°. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto
no § 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do
art. 198, da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou
encargos sociais.
§ 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se
refere o § 1º deste artigo em montante correspondente a 0,3% (zero vírgula três décimos)
da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao da elaboração da proposta
orçamentária, conforme os critérios definidos na lei de diretrizes orçamentárias e
respeitando-se os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei
complementar prevista § 9º do art. 165 da Constituição Federal de 1988.
§ 4º. As emendas impositivas previstas no § 1º deste artigo deverão ter frações
igualitárias entre os parlamentares.
§ 5°. Para fins de cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, os órgãos de
execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias e as limitações a
serem definidas de acordo com o art. 165, § 9º, inciso III, da Constituição Federal de 1988,
cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e
demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.
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§ 6°. Após adotadas as medidas estabelecidas no § 5º deste artigo, as programações
orçamentárias previstas no § 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos
dos impedimentos de ordem técnica.
§ 7°. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da
execução financeira prevista no §1° deste artigo, até o limite de 0,15% (zero vírgula quinze
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao da elaboração da
proposta orçamentária.
§ 8°. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no
não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 1° deste artigo poderá ser reduzido em até a
mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
§ 9°. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que
observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às
emendas apresentadas, independentemente da autoria”.
Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Nova Odessa, 05 de julho de 2021.
WAGNER F. MORAIS
OSÉIAS DOMINGOS JORGE
SÍLVIO NATAL
Nova Odessa, 06 de agosto de 2021.
Eliseu de Souza Ferreira

Escriturário III
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