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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE:
EMENDA N. 01/2021 – MODIFICATIVA, DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO HENRIQUE
BICHOF, AO PROJETO DE LEI N. 15/2021.

PAUTA DE INDICAÇÕES
1-

N. 143/2021 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de instalação de faixa de pedestres e Lombada
na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crisciuma próximo ao n° 800, defronte ao Condomínio
Imigrantes.

2-

N. 144/2021 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de poda de uma árvore no canteiro central ao
lado da sepultura 447 no Cemitério Municipal.

3-

N. 145/2021 - Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lixeiras (container) nas Ruas
Curitiba, Salvador, Recife e Vitória, no Jardim São Jorge.

4-

N. 146/2021 - Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvores e limpeza na área verde no
Jardim Maria Helena, na Rua Olívio Domingos Casazza.

5-

N. 147/2021 - Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica ao Poder Executivo a necessidade, com certa urgência, de corte e poda das árvores
em toda a extensão da Rua Guadalajara, no Jardim do São Jorge.

6-

N. 148/2021 - Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA
Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo e faixa de pedestre
nas Ruas São Paulo, Goiânia e Ilda B da Silva, que compõem a rotatória do Pontilhão do
Jardim São Jorge.

7-

N. 149/2021 - Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Indica ao Chefe do Executivo a necessidade de implantação de uma lombada na Rua
Antônio Berne, próximo ao número 150, Jardim Monte das Oliveiras.

8-

N. 150/2021 - Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Indica orientações aos munícipes no tocante a regras para descartes de inservíveis.

9-

N. 151/2021 - Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS
Indica substituição de placa de trânsito na Rua Rio Branco.

10-

N. 152/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de redutor de velocidade na Rua Dr. Sidney de
Souza Almeida 172.

11-

N. 153/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Encaminha ao Poder Executivo minuta de projeto de lei voltado à instituição do Programa
Educacional de Resistência às Drogas – PROERD no Município de Nova Odessa.

12-

N. 154/2021 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da rua Joaquim Leite da Cunha,
situada no Residencial Santa Luiza I.

13-

N. 155/2021 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da retirada de entulho e a limpeza do passeio
público das ruas das Perobas e dos Pinheiros, no Jardim das Palmeiras.
14-

N. 156/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a necessidade do estudo para implantação de um Ecoponto na
região dos bairros Jardim Planalto, Marajoara e Mathilde Berzin.

15-

N. 157/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a notificação do proprietário responsável sobre um terreno com
falta de limpeza e manutenção, na rua Aristides Bassora, próximo ao Lava Jato, Bosque dos
Cedros.

16-

N. 158/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de retirada de entulhos na rua São Luis, altura do
número 401, Jardim São Jorge.

17-

N. 159/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a liberação de uma área pública para montagem da pista de
Mountain Bike e início do Projeto “Bike Park”, próximo à rua Armando Frizoni, Jardim Maria
Helena.

18-

N. 160/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de Iluminação pública, limpeza e roçagem na
praça Eduardo Galhardo, Jardim dos Lagos I.

19-

N. 161/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de retirada de entulhos e galhos, na rua Belo
Horizonte, próximo a Escola Municipal Profª Alvina Maria Adamson, jardim São Jorge.

20-

N. 162/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de implantação de uma praça com recreação e
lazer no terreno público, esquina com as ruas dos Jacarandás e Ana Julia de Oliveira, Jardim
das Palmeiras.

21-

N. 163/2021 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Prefeito Municipal a inclusão de medidas no Plano Diretor para fomentar o uso de
energia limpa no nosso município.

22-

N. 164/2021 - Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Indica ao Chefe do Executivo a roçagem da área verde próximo à ponte entre a Rua
Octávio Guedes, no Jardim Campos Verdes, e a Rua Valter Pereira Diniz, no Jardim São
Manoel.

23-

N. 165/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, através de estudos a implantação de linhas de ônibus, para
contemplar o bairro Jardim dos Lagos.

24-

N. 166/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a liberação de uma área pública para implantação do Projeto
“Educando com Esportes“, próximo ao Residencial Terra Brasil, Jardim Marajoara.

25-

N. 167/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a liberação de uma área pública para implantação do Projeto
Esportivo “Areninha“, próximo ao bosque Isidoro Bordon, Jardim Planalto.

26-

N. 168/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a notificação do proprietário responsável sobre um terreno sem
limpeza, manutenção e vários veículos abandonados na esquina das ruas George Hunter e
Alice Gazeta, Jardim Éden.
4

27-

N. 169/2021 - Autor: SÍLVIO NATAL
Indica ao Poder Executivo, a implantação de duas lombadas na Avenida Rodolfo Kivitz (lado
oposto), altura dos números 2617 e 2500.

28-

N. 170/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de redutor de velocidade na Rua Theodoro Klavin,
na altura do número 455.

29-

N. 171/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza na Avenida Ampélio Gazzetta, e
retirada de blocos de concreto no sentido Americana, próximo ao viaduto.

30-

N. 172/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação de faixa de pedestre e
implantação de redutor de velocidade na Avenida Oscar Bergren, em frente ao portão dois
da empresa Ober.

31-

N. 173/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da galeria de escoamento de água e
descarte de materiais diversos na Rua Sumaré, no Jardim Eneides.

32-

N. 174/2021 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza em área particular situada em via
paralela aos bairros Jardim Altos do Klavin e Residencial Klavin.
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 QUINTA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 1º DE MARÇO DE 2021
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

08 DE MARÇO DE 2021
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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, REALIZADA
NO DIA 1º DE MARÇO DE 2021.
Ao 1º (primeiro) dias do mês de março 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 quinta sessão ordinária do primeiro ano
legislativo, da décima quinta legislatura do ano 2021. Às 14h06 (quatorze horas e seis
minutos), havendo número legal, o presidente, vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA,
declara aberta a sessão e solicita que o senhor Eliseu de Souza Ferreira proceda a leitura de
um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador OSÉIAS DOMINGOS JORGE,
INDICAÇÃO N. 122/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de implantação de
vaga de estacionamento para pessoas que possuem deficiências físicas na Rua 1° de
Janeiro ao lado do banco Bradesco. INDICAÇÃO N. 123/2021, que indica ao Chefe do
Executivo a necessidade de implantação de uma lombada na Avenida João Pessoa, próximo
ao Despachante Cordeiro. INDICAÇÃO N. 140/2021, que indica ao Prefeito Municipal a
necessidade de roçagem do mato dos canteiros na Avenida José Vieira de Souza, no Jardim
dos Lagos I. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS , INDICAÇÃO N. 124/2021, que
indica ao Poder Executivo a implantação de uma lombada ou redutor de velocidade na Rua
Professor Carlos Liepin, em frente ao número 158, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N.
125/2021, que indica ao Prefeito Municipal a limpeza (roçagem) e a substituição dos
mourões que estão quebrados, que cercam a EMEF Profª. Almerinda Delega Delben, no
Parque Klavin. INDICAÇÃO N. 126/2021, que indica ao Prefeito Municipal a implantação de
cobertura e bancos no ponto de ônibus localizado na Rua Sumaré, altura do número 290,
Jardim Eneides. Do vereador SÍLVIO NATAL, INDICAÇÃO N. 127/2021, que indica ao Poder
Executivo, a necessidade de manutenção e regularização de dois terrenos em frente ao
Condomínio Residencial Terra Brasil, Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 128/2021, que indica
ao Prefeito Municipal, a limpeza, capinação e roçagem na calçada ao entorno da Escola
Estadual Silvania Aparecida Santos, no bairro Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 129/2021, que
indica ao Poder Executivo, a necessidade de retirada de entulhos no Pós Anhanguera
(Acapulco e Las Palmas). INDICAÇÃO N. 130/2021, que indica ao Poder Executivo, a limpeza
e a retirada de galhos e árvores, na rua Norma Bassora esquina com a rua Silvio de Paula,
Residencial Triunfo. INDICAÇÃO N. 131/2021, que indica ao Poder Executivo, a necessidade
de manutenção na rua das Rosas, Parque dos Pinheiros. INDICAÇÃO N. 132/2021, que
indica ao Poder Executivo, a necessidade de pintura na sinalização horizontal e lombada na
Creche EMEFEI Osvaldo Luiz da Silva e Escola CMEI Profa. Eleni Whitehead, nas ruas Vitório
Fadel e Guilherme Klavin, Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 133/2021, que indica ao Poder
Executivo, a abertura da rua Eurypedes Valente, sinalização horizontal e vertical e poda das
arvores no canteiro central, Jardim Campos Verdes. INDICAÇÃO N. 138/2021, que indica ao
Poder Executivo, a correção no trânsito com a sinalização horizontal e vertical na Avenida
Antônio Rodrigues Azenha, no bairro Vila Azenha. Da vereadora MÁRCIA REBESCHINI
PATELLA DA SILVA, INDICAÇÃO N. 134/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade
de limpeza (capinação de mato) e execução do calçamento na Estrada Rodolfo Kivitz.
INDICAÇÃO N. 135/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção, ou
a retirada, da caixa com água parada exposta em terreno baldio sito a Rua Manoel Moraes
Filho, ao lado do número 191, no Jardim Maria Helena. INDICAÇÃO N. 136/2021, que indica
ao Prefeito Municipal a necessidade de limpeza em toda extensão da Rua Guadalajara no
Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 137/2021, que indica ao Poder Executivo a implantação de
sinalização na Avenida Oscar Berggren (mão dupla). Do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA ,
INDICAÇÃO N. 139/2021, que indica ao Prefeito Municipal a limpeza de um terreno público,
na área externa e interna do Ginásio de Esportes “Jaime Nércio Duarte”, localizado na rua
Ernesto Sprogis, Jardim Santa Rosa. Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA , INDICAÇÃO N.
141/2021, que indica ao Poder Executivo a adoção de medida relacionada a redução dos
honorários de sucumbência, nos programas de recuperação fiscal realizados pela
Municipalidade (Programa de Regularização de Débito – PRD), para tornar os programas
mais justos e atrativos à população. Do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF , INDICAÇÃO N.
142/2021, que indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que promova reparos no
pavimento asfáltico no final da Rua Bento Toledo Rodovallo com Rua João Barbosa, no
Jardim Fadel. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador SÍLVIO NATAL, MOÇÃO N. 28/2021, voto de
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pesar pelo falecimento do Senhor Odácio Pereira (faixa 01). ATA DA QUARTA 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 ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA, SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, SILVIO NATAL, OSÉIAS DOMINGOS JORGE, LEVI RODRIGES TOSTA, PAULO
HENRIQUE BICHOF, WAGNER FAUSTO MORAIS e MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA
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. 211/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES
TOSTA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de transferir a tenda
que se encontra no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa “Jaime Nércio Duarte” para à
Academia da Melhor Idade localizada no Centro Comunitário do Jardim São Jorge.
REQUERIMENTO N. 212/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita
informações ao Chefe do Executivo sobre vagas de empregos destinadas às pessoas com
deficiência, nas empresas do município de Nova Odessa. REQUERIMENTO N. 213/2021 de
autoria do vereador OSÉIAS DOMINGOS JORGE, solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a implantação de um projeto para estimular a doação de sangue. REQUERIMENTO N.
214/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre recursos disponíveis para O.P.M. (Órtese, Prótese e Meios de
Locomoção. REQUERIMENTO N. 215/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o funcionamento 24 horas da
Farmácia Central, aos finais de semana e feriados. REQUERIMENTO N. 216/2021 de autoria
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a implantação de pontos de saída de água para evitar o acúmulo de água no campo
de areia situado no Parque Linear do Residencial 23 de Maio. REQUERIMENTO N. 217/2021
de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito
Municipal sobre a possibilidade instalação de boca de lobo na Rua Júlio Moreira de Morais,
esquina com a Rua Alzira Delega, próximo ao n. 376, no Green Village. REQUERIMENTO N.
218/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo
junto as empresas, sobre as medidas que poderão ser adotadas para combater o mal cheiro
que é exalado pelas fábricas na região dos bairros Jardim Eneides, Distrito Industrial Fritz
Berzin, Mathilde Berzin e Jardim Marajoara. REQUERIMENTO N. 219/2021 de autoria do
vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo, sobre a destinação de
casas que continuam fechadas no Residencial Jequitibás. REQUERIMENTO N. 220/2021 de
autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações do Prefeito Municipal e
da Secretária competente sobre a composição atual dos Conselhos Municipal de Nova
Odessa. REQUERIMENTO N. 221/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS,
solicita informações do Prefeito Municipal e do Setor Competente sobre o planejamento de
arborização na zona urbana de Nova Odessa. REQUERIMENTO N. 222/2021 de autoria do
vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de revitalização do Estádio Natal Gazzetta (Campo do Progresso), mediante a
reforma da arquibancada, lanchonete, banheiros, cancha de bocha e alambrado.
REQUERIMENTO N. 223/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações a
possibilidade de instituir Bandeira da Guarda Civil Municipal, nos moldes que especifica.
REQUERIMENTO N. 224/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações
sobre o pagamento de salário esposa a servidores públicos municipais. REQUERIMENTO N.
225/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a aplicabilidade do art. 77, II, “f” da Lei Complementar n. 55, de 14 de novembro de
2017. REQUERIMENTO N. 226/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de grades de
proteção no entorno do Córrego Capuava, no Parque Linear do Residencial 23 de Maio.
REQUERIMENTO N. 227/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
solicita informações ao Executivo referente a participação do Município no programa de
humanização no atendimento do SUS, do Ministério da Saúde. REQUERIMENTO N. 228/2021
de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de baixar Decreto reconhecendo a prática de atividade física e do exercício
físico como essenciais para a população. REQUERIMENTO N. 229/2021 de autoria do
vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo, sobre a Banda Sinfônica
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Municipal “Profº Gunars Tiss”. REQUERIMENTO N. 230/2021 de autoria do vereador SÍLVIO
NATAL, solicita informações ao Poder Executivo, sobre os Professores de Educação Física
dentro do município. REQUERIMENTO N. 231/2021 de autoria do vereador ELVIS RICARDO
MAURICIO GARCIA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de
sinalização de solo (demarcação de vagas) na Avenida João Pessoa. REQUERIMENTO N.
232/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, solicita
informações ao Prefeito Municipal sobre o processo licitatório para recapeamento de via no
município. REQUERIMENTO N. 233/2021 de autoria do vereador ELVIS RICARDO MAURICIO
GARCIA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que poderão ser
adotadas em relação ao problema das águas de chuva e enxurradas que estão
prejudicando imóveis da Rua Pastor Cláudio Almeida, na altura do nº 1345, no Jardim Monte
das Oliveiras. REQUERIMENTO N. 234/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita
informações ao Poder Executivo, sobre o destino da antiga “Academia adaptada ao ar livre”
para deficientes físicos. REQUERIMENTO N. 235/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL,
solicita informações ao Prefeito Municipal junto a Secretaria de Esportes, sobre o incentivo
e apoio ao Esporte para os Deficientes físicos. REQUERIMENTO N. 236/2021 de autoria do
vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo, sobre os campos de
futebol do município que obtêm concessão. REQUERIMENTO N. 237/2021 de autoria do
vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo, a respeito do concurso
público realizado pela CODEN neste ano de 2021. REQUERIMENTO N. 238/2021 de autoria
do vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a atuação de profissionais com vínculo de parentesco em primeiro grau com o
Secretário Municipal de Saúde. REQUERIMENTO N. 239/2021 de autoria do vereador PAULO
HENRIQUE BICHOF, solicita do Prefeito Municipal, informações sobre a gestão do Pátio de
apreensão de veículos. REQUERIMENTO N. 240/2021 de autoria do vereador PAULO
HENRIQUE BICHOF, solicita do Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
informações a respeito das contratações realizadas por dispensa de licitação.
REQUERIMENTO N. 241/2021 de autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita do
Prefeito Municipal, informações quanto ao planejamento da construção de uma rotatória
entre as Rua Natália Klava Muth e Pedro de Oliveira. REQUERIMENTO N. 242/2021 de
autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita do Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, informações a respeito dos exames laboratoriais.
REQUERIMENTO N. 243/2021 de autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita do
Prefeito Municipal, informações junto do setor de cadastro municipal, referente ao prédio de
nº 600 da Rua Duque de Caxias, na área central. REQUERIMENTO N. 244/2021 de autoria do
vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita do Prefeito Municipal, informações sobre a
aquisição de medicamentos pela administração municipal por determinação judicial.
REQUERIMENTO N. 245/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à
modificação do trânsito nas ruas Tamboril e Jequitibás, no Jardim Alvorada. REQUERIMENTO
N. 246/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre empresa terceirizada que está executando obras e reformas na
EMEF Dante Gazzetta. MOÇÃO N. 29/2021 de autoria do vereador ELVIS RICARDO MAURICIO
GARCIA, congratulações com o novo Delegado Titular de Nova Odessa, Dr. Diego Bini.
MOÇÃO N. 30/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, protesto à Secretária
de Meio Ambiente, pela falta de fiscalização no município. MOÇÃO N. 31/2021 de autoria do
vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, apelo ao Governo do Estado de São Paulo
postulando a revogação do parágrafo 2º do artigo 52, anexo II, do Decreto Estadual n.
65.255/2020 (faixa 03). Na sequência, os vereadores SILVIO NATAL (faixa 04), MÁRCIA
REBESCHINI PATELLA DA SILVA (faixa 05), LEVI RODRIGUES TOSTA (faixa 06), PAULO
HENRIQUE BICHOF (faixa 07), OSÉIAS DOMINGOS JORGE (faixa 08), SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS (faixa 09), WAGNER FAUSTO MORAIS (faixa 10), ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa
11) e ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA (faixa 12) utilizam a Tribuna Livre. Em seguida o
presidente anuncia a visita do Dirigente Regional de Ensino, senhor Haroldo Ramos
Teixeira, e o convida a utilizar a Tribuna. O senhor Haroldo Ramos Teixeira utiliza a Tribuna
nos termos do § 2º do artigo 275 do Regimento Interno (faixa 13). Após o intervalo
regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA: 01 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N.
02/2021 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, REVOGA A RESOLUÇÃO N. 131, DE 10 DE MAIO
DE 2005. É colocado em discussão, o vereador ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA discursa.
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). 02 - PROJETO DE LEI
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56/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, DÁ DENOMINAÇÃO
DE "HÉLIO VIEIRA DE SOUSA" À RUA TREZE (13), NO LOTEAMENTO JARDIM DOS LAGOS II,
NESTA CIDADE DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 03 - PROJETO DE LEI 58/2020 DE
AUTORIA DO VEREADOR WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, DÁ DENOMINAÇÃO DE “ANGELA
PINTO FERNANDES ROZIN” À RUA SETE (07) DO LOTEAMENTO JARDIM SOLAR DAS
ESMERALDAS. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 16). 04 - PROJETO DE LEI 59/2020 DE AUTORIA DO
PREFEITO MUNICIPAL, DÁ DENOMINAÇÃO DE RUA "AIRTON BUSNARDO" À RUA DEZOITO
(18), NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM FLORENÇA, NESTA CIDADE DE NOVA ODESSA,
ESTADO DE SÃO PAULO. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). 05 – PROJETO DE LEI 73/2020, DE AUTORIA
DO PREFFEITO MUNICIPAL, DÁ DENOMINAÇÃO DE RUA “AROLDO HERBERT ALBRECHT”, À
RUA CINCO (05), NO LOTEAMENTO PARQUE FORTALEZA, NESTA CIDADE DE NOVA ODESSA,
ESTADO DE SÃO PAULO. É colocado em discussão, o vereador WAGNER FAUSTO MORAIS
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). Na
sequência, os vereadores SILVIO NATAL (faixa 19), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa
20) e WAGNER FAUSTO MORAIS (faixa 21) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal.
Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 08 de
março 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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REQUERIMENTO N. 247/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
os estudos realizados para a implantação de calçada/pista
de caminhada na Rua Ilda B. da Silva (da Ocrim até o
pontilhão do São Jorge).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores que solicitaram a implantação
de uma calçada/pista de caminhada na Rua Ilda B da Silva (da Ocrim até o pontilhão do São
Jorge).
A caminhada é um meio de locomoção muito comum e importante para população,
a livre circulação de pessoas é garantida por legislação federal, estadual e municipal. E
para que isso ocorra de forma segura é necessário garantir o cumprimento não apenas das
normas de trânsito, mas também daquelas relacionadas ao fluxo de pedestre.
Este local tem um grande fluxo de carros, motos e caminhões, por isso o fato de
não ter uma calçada dificulta muito o acesso dos pedestres, além do perigo constante que
eles correm ao transitar por este local.
Verificando o local observei que em alguns espaços há calçadas e outros não do
lado contrário a estação férrea, sendo assim acredito ser possível que todo esse lado seja
implantado essa calçada/pista de caminhada.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a conclusão dos estudos necessários à implantação de calçada no local.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2021.
LEVI RODRIGUES TOSTA

REQUERIMENTO N. 248/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo
sobre a duplicação da Rua Fioravante Martins, do início da
Avenida Ampélio Gazzetta até a rotatória da Rua Vitório
Crispim, no Jardim São Manoel.
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 à possibilidade de duplicação da Rua Fioravante
Martins, no trecho que se inicia na Avenida Ampélio Gazzetta até a rotatória da Rua Vitório
Crispim, no Jardim São Manoel.
Se trata da única saída e entrada aos bairros Jardim Campos Verdes e Jardim São
Manoel, que dá acesso aos moradores e aos munícipes quem vêm de outras regiões.
No local trafega uma linha de ônibus, que atende os sobreditos bairros. Ademais, por
existir alguns comércios na referida rua, os veículos estacionam na via, ficando estreita a
passagem dos demais veículos, ocasionando risco de colisões entre veículos e acidentes
com pedestres.
Nova Odessa, 01 de março de 2021.
OSÉIAS DOMINGOS JORGE
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REQUERIMENTO Nº 249/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal informações sobre
o Projeto de Lei Ord. 02, de 29 de janeiro de 2021, que
revoga o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.309, de 22 de
junho de 1992.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Solicita do Prefeito Municipal informações sobre a Exposição de Motivos do Projeto
de Lei Ord. 02, de 29 de janeiro de 2021 encaminhado a esta Casa1, que revoga o artigo 4º
da Lei Municipal nº 1.309, de 22 de junho de 1992, que “Concede isenção parcial de
impostos e taxas a contribuintes que especifica, reduz valores venais, e dá outras
providencias”.
REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem o referido projeto de lei:
a) Quantos imóveis existem no município cuja matrícula conste área superior a
24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos) metros quadrados?
b) Quantos imóveis foram beneficiados com a redução de 50% dos valores venais
atribuídos nos exercícios de 2018, 2019 e 2020?
c) Juntar planilha com a análise citada onde informa a estimada renúncia de
receita de 5.430.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil reais).
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 01 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 250/2021
Assunto: Solicita informações ao prefeito municipal sobre
despesas com alimentação no refeitório municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em resposta ao requerimento de nº 74/2021, foi encaminhado cópia das listas
assinadas das refeições servidas no refeitório municipal no período do dia 04 de janeiro de
2021 até a data de 20 de janeiro de 2021. Foram notadas na mesma várias irregularidades,
REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento
de ofício ao Prefeito Municipal, postulando esclarecimentos:
a) Quem é o gestor atual responsável pelo contrato?
b) Na lista apresentada, classificada em ordem numérica, solicita nome
completo e setor. Porque não está preenchida corretamente?
c) É visível na lista inúmeras pessoas assinarem somente o nome inicial, e ou uma
rubrica, não sendo possível a identificação, prejudicando assim a transparência das
informações. Quais serão as medidas adotadas para tal regularização?
d) Após verificação nos Editais do Diário Oficial e também no acesso a informação no
site da Prefeitura, encontramos alguns nomes na lista de refeições servidas, que não fazem
parte do quadro de servidores municipais.
d.1) Quem autorizou?
d.2) Quem arcará com essas despesas indevidas que lesionam o cofre público?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 01 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

1

Nesta Casa de Leis, a proposição se refere ao Projeto de Lei n. 13/2021.
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REQUERIMENTO N. 251/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a aplicabilidade da Lei n. 3.178/2018, que cria o Fundo
Municipal de Proteção aos Animais.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 25 de abril de 2018 foi promulgada a Lei n. 3.178, que cria o Fundo Municipal de
Proteção aos Animais que tem como objetivo criar condições financeiras e de gestão dos
recursos destinados a defesa, controle e proteção doa animais na cidade de Nova Odessa.
Ante ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a aplicabilidade da referida lei, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) A Lei n. 3.178/2018 está sendo aplicada?
b) Na afirmativa, quais são as receitas, convênios, subvenções, contribuições e
receitas auferidas através de aplicação de multas e demais ações realizadas com finalidade
específica e serviços de competência municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2021?
c) Todos os recursos do Fundo Municipal para a Proteção aos Animais estão sendo
contabilizados como receita orçamentária? Sua utilização está sendo adotada pela lei
orçamentaria ou de créditos adicionais, obedecendo as normas gerais de direito financeiro?
d) O COPANO (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais), está ativo?
e) Quem integra o COPANO (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais)
em nosso município?
f) O COPANO (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais), tem fiscalizado
o Fundo Municipal para a Proteção dos Animais?
g) Está sendo emitido balancetes da receita e despesas, acompanhado de relatório
de avaliação das ações e serviços prestados? Se sim encaminhar cópia do último.
h) O que foi pago com os recursos financeiros do Fundo Municipal para a Proteção
aos Animais no tocante: castração, atendimento veterinário, aquisição e manutenção de
materiais permanentes e de consumo e de outros insumos nos meses de janeiro e fevereiro
de 2021?
i) Outras informações pertinentes ao assunto.
Nova Odessa, 02 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 252/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal,
quanto a aplicação da lei 2701/2013, que trata da
desobstrução de vias e calçamento no município.
Senhor Presidente
Senhores Vereadores:
Esta vereadora foi procurada por munícipe sobre o deposito de matérias, como
entulhos e quaisquer outros materiais que causem qualquer tipo de poluição e impedimento
de passagem por pedestre, sendo em calçadas e vias conforme parágrafo primeiro da
referida Lei.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre o assunto supramencionado.
A) A atual administração tem fiscal habilitado disponível no município para
realização de fiscalização? SE sim quantos?
Nova Odessa,24 fevereiro de 2021.
MÁRCIA REBESQUINI PATELLA DA SILVA
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REQUERIMENTO N. 253/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre
o setor de Zoonoses e atendimento aos animais no
município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O setor de Zoonoses é de grande importância para a cidade de Nova Odessa, no que
diz respeito aos cuidados com os animais, principalmente aqueles que estão em situação
de rua.
Por ser tão importante na causa animal fomos procurados por munícipes que estão
preocupados com a situação atual dos animais no município.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações
sobre o setor de Zoonoses e atendimento aos animais no município:
a) Atualmente qual o número de animais sob os cuidados do setor de Zoonoses?
Favor especificar a quantidade por espécie.
b) Quais os tipos de atendimento prestados pelo setor de Zoonoses e qual é a média
mensal de atendimentos realizados?
c) O setor de Zoonoses está realizando castrações? Se sim, qual é o atual
andamento da fila de espera?
d) Existe no município algum programa para distribuição gratuita de medicamentos
para animais?
e) Quantos veículos estão disponíveis para os serviços do setor de Zoonoses? Enviar
a relação.
f) Quantos veterinários, técnicos e funcionários em geral exercem função no setor de
Zoonoses atualmente?
Nova Odessa, 02 de março de 2021.
SILVIO NATAL

REQUERIMENTO N. 254/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a vacinação de deficientes no âmbito do município, tendo
em vista a inclusão dessa parcela da população nos
grupos prioritários nas primeiras fases de vacinação
contra a Covid-19.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme matéria jornalística intitulada “Novo plano de vacinação inclui todas as
pessoas com deficiência”2, a quarta edição do Programa Nacional de Imunizações (PNI),

publicada no último dia 15 de fevereiro, pelo Ministério da Saúde, incluiu as pessoas com
deficiência permanente como prioridade, além dos demais grupos prioritários nas primeiras
fases de vacinação contra a Covid-19.
O PNI considera “indivíduos com deficiência permanente” aqueles que apresentem
uma ou mais das seguintes limitações: limitação motora que cause grande dificuldade ou
incapacidade para andar ou subir escadas, indivíduos com grande dificuldade ou
incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo, indivíduos com grande
dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos e indivíduos com
alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.
A retificação é fruto de uma intensa mobilização da sociedade civil, associações e
entidades de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Antes dessa atualização,
apenas as pessoas com deficiências graves haviam sido incluídas. Pessoas com síndrome
de Down já tinham sido priorizadas no grupo das comorbidades, após os maiores de 60
2

fonte: https://atarde.uol.com.br/saude/noticias/2158175-novo-plano-de-vacinacao-inclui-todas-as-pessoas-com-deficiencia
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anos.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre o calendário de vacinação dos deficientes em Nova Odessa, ante a
inclusão dessas pessoas nos grupos prioritários das primeiras fases de vacinação contra a
Covid-19.
Nova Odessa, 02 de março de 2021.
SÍLVIO NATAL

REQUERIMENTO N.255/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
os serviços prestados pela empresa CSA Prestação de
Serviços Médicos Ltda. ao Município de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor recebeu denúncia de possível irregularidade envolvendo a
contratação da empresa CSA Prestação de Serviços Médicos Ltda., para a realização de
exames médicos, como: esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, polipectomia,
mucosectomia, aplicação de plasma de argônio, entre outros. Os denunciantes alegam que
o nome fantasia da empresa é “Clínica Oftalmológica”, e ela pertenceria a dois médicos
oftalmologistas.
Por outro lado, em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
(CNES), verificou-se que o estabelecimento é uma “policlínica” que também presta serviços
especializados de diagnóstico por imagem (radiologia) e serviço de endoscopia do aparelho
digestivo.
Verificou-se, ainda, que a empresa possui dois contratos com o Executivo Municipal,
contrato n. 57/2019, oriundo do pregão presencial n. 14/2019, cuja vigência se encerrou em
julho de 2020, e contrato n. 79/2020, relacionado ao pregão eletrônico n. 21/2020, vigente
de agosto de 2020 a agosto de 2021.
Em face do exposto, buscando elucidar eventuais dúvidas sobre a existência de
irregularidades envolvendo a contratação da empresa em questão, 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 informações abaixo
especificadas, relacionadas à contratação da empresa CSA Prestação de Serviços Médicos
Ltda:
a) Enviar a esta Câmara Municipal cópia dos atestados apresentados pela empresa
em atendimento ao item 15.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital do Pregão Eletrônico n.
21/2020 (15.1.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível com o objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas do direito público ou privado).
b) Enviar cópia da “relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica
do prestador, informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo e função”, conforme
item 15.1.5.6 do edital do Pregão Eletrônico n. 21/2020.
c) Enviar cópia do “Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela

respectiva entidade de classe, RG e CPF do responsável técnico pelo serviço a ser
contratado”, em atendimento ao item 15.1.5.7 do edital do Pregão Eletrônico n. 21/2020.
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 1º de março de 2021.
SÍLVIO NATAL
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REQUERIMENTO N. 256/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a contratação da empresa Mulheres Centro Paulista de
Recuperação Ltda., para internação compulsória de
pacientes.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme levantamento realizado no Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal, em 2020, Nova Odessa firmou três contratos com a empresa Mulheres Centro
Paulista de Recuperação Ltda., para internação compulsória de pacientes (contratos n.
25/2020, n. 26/2020 e n. 35/2020).
Cada contrato foi firmado no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais), sendo seis parcelas de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e previa a internação
compulsória em acomodação coletiva pelo período de 180 dias, com hospedagem,
alimentação, consultas psiquiátricas semanais, atendimento psicológico diário (individual
ou em grupo), atendimento de enfermagem 24 horas.
As contratações foram realizadas com fulcro nas disposições contidas no art. 24, IV,
da Lei n. 8.666/933.
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 contratação da empresa Mulheres Centro
Paulista de Recuperação Ltda., para internação compulsória de pacientes.
a) As contratações acima mencionadas foram precedidas de cotações junto a outras
empresas do ramo?
b) Na afirmativa, informar o nome das empresas contactadas e o valor dos
orçamentos/propostas apresentados.
Nova Odessa, 2 de março de 2021.
SÍLVIO NATAL

REQUERIMENTO N. 257/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a
sinalização no solo (faixa de pedestres) nas ruas José de
Camargo, em frente à APAE, e Theodoro Klavin, em frente à
EMEF Profª. Almerinda Delega Delben, no Residencial Klavin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de
sinalização no solo (faixa de pedestres) nas ruas José de Camargo e Theodoro Klavin, em
frente à EMEF Profª. Almerinda Delega Delben, no Residencial Klavin, que se encontram
apagadas.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando
informações sobre a possibilidade de sinalização de solo (faixa de pedestres), no local
acima mencionado.
A sinalização no solo se faz necessária nestas ruas para dar mais segurança aos
pedestres e aos alunos da escola e da APAE.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
3

Dispensa autorizada nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
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REQUERIMENTO N. 258/2021
Assunto: Solicita relação contendo o nome e a unidade
habitacional ocupada por cada idoso contemplado pelo
programa Vila Melhor Idade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
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
Chefe do Executivo, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal relação contendo
o nome e a unidade habitacional ocupada por cada idoso contemplado pelo programa Vila
Melhor Idade.
Nova Odessa, 22 de fevereiro de 2021.
SEBASTIAÕ GOMES DOS SANTOS

REQUERIMENTO N. 259/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre os
avanços nos estudos envolvendo o pontilhão do Jardim São
Jorge (ampliação da passagem sob a linha férrea).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 2011, a Prefeitura de Nova Odessa divulgou nota sobre a visita de uma equipe
de engenheiros da empresa Urbaniza Engenharia Ltda., contrata por licitação pelo DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a elaboração de dois
projetos executivos para possíveis obras de melhorias no entorno da linha férrea que corta
a zona urbana do município.
Segundo a matéria jornalística, os projetos envolviam uma solução para a estreita
passagem sob a linha férrea no início da Rua Goiânia, no Jardim São Jorge – que pode ser a
construção de um viaduto – e também a construção de uma passarela de pedestres sobre a
linha férrea na direção da Avenida João Pessoa, próxima à antiga Estação Ferroviária.
Em 2020, o assunto foi retomado pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos,
requerimento n. 297/2020. Na oportunidade, o Chefe do Executivo informou que a
execução das mencionadas obras está prevista no programa de melhorias da nova
concessão das ferrovias com responsabilidade da empresa Rumo Logística com prazo para
ser executado até 2023.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas
informações sobre o assunto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre os avanços obtidos nos estudos envolvendo o pontilhão do
Jardim São Jorge (ampliação da passagem sob a linha férrea).
a) Qual o prazo para o início das obras?
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

REQUERIMENTO N. 260/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a implantação de uma Academia da Melhor Idade e
reforma das casas na Vila dos Idosos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
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Em atendimento à solicitação dos moradores da Vila dos Idosos, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade de implantação de uma Academia da Melhor Idade e a reforma das casas, na
Vila dos Idosos.
Nova Odessa, 22 de fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

REQUERIMENTO N. 261/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de implantação de cartão eletrônico, ou
inclusão dos controles que especifica, no “Cartão
+Saúde” (pacientes acamados e pacientes que recebem
atendimento via ação judicial).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com a finalidade de aprimorar o atendimento prestado aos pacientes da rede
municipal de Saúde, 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 projeto voltado à implantação de cartão eletrônico para o
acompanhamento dos pacientes acamados e dos pacientes que recebem atendimento via
ação judicial, ou a inclusão desses controles no “Cartão +Saúde” já utilizado pela pasta.
Nova Odessa, 2 de março de 2021.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

REQUERIMENTO N. 262/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de implantação de cartão eletrônico para
os alunos que frequentam a rede municipal de Ensino.
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 Prefeito
Municipal, postulando informações sobre a existência de projeto voltado à implantação de
cartão eletrônico para os alunos que frequentam a rede municipal de Ensino.
O cartão teria múltiplas funções, como registrar a presença do aluno na sala de
aula, em substituição à tradicional “chamada” realizada pelo professor.
O sistema também poderia informar/confirmar aos pais sobre a presença do aluno
na escola, além de comunicar o setor de merenda sobre o número exato de refeições a
serem servidas naquele dia.
Nova Odessa, 2 de março de 2021.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 263/2021
Assunto: Solicita informações ao Dirigente Regional de
Ensino e a Vigilância Sanitária do Munícipio de Nova
Odessa sobre o surto de Covid-19 e providências na Escola
Estadual Silvânia Aparecida Santos, localizada no bairro
Santa Luiza II.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme noticiado a escola Silvânia Aparecida Santos vem enfrentando um surto de
Covid-19. Segundo informações nove professores estão afastados com suspeitas ou
infectados pela doença.
Os pais estão muito preocupados e procuraram o vereador subscritor solicitando uma
ajuda e medidas para controle desta situação o mais rápido possível.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Dirigente Regional de Ensino e ao
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações:
a) Quais medidas serão adotadas diante desta situação na escola?
b) Quais os protocolos que estão sendo utilizados dentro da escola com os
professores e alunos?
c) Existe a possibilidade de a Vigilância do Município ajudar? Há possibilidade de fazer
uma sanitização no local?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
LEVI RODRIGUES TOSTA

REQUERIMENTO Nº 264/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre
a possibilidade de cessão/doação de parte do terreno do
Estádio Municipal Natal Gazzetta, especificamente a parte
remanescente junto a Rua Ernesto Mauerberg e Eddy de
Freitas Criciúma, visando a construção da futura Sede da
Câmara Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Todos os vereadores desta Casa Legislativa, tem discutido e buscado formas de
enfim, iniciar a construção de uma sede própria, visando a instalação definitiva da Câmara
Municipal desta cidade. Isto se mostra deveras necessário, razão pela qual tem ecoado
nesta cidade os esforços que todos os edis têm demonstrados neste propósito.
Isto posto, entendemos que, havendo dificuldades insanáveis nos locais já
propostos, poderia o Poder Público Municipal ceder ou doar parte do terreno do Estádio
Municipal Natal Gazzetta, especificamente a área remanescente entre as vias, Ernesto
Mauerberg com Eddy de Freitas Criciúma, que seria suficiente para esta finalidade, além do
que, seria próxima da sede do Poder Executivo.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. possibilidade jurídica e administrativa para, em sendo inviável as áreas já
propostas para a construção da Câmara Municipal, ceder ou doar a área cima indicada para
esse propósito?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF
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REQUERIMENTO Nº 265/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre
eventual projeto visando a apreensão de animais de
grande porte que permanecem soltos nas vias públicas,
causando risco de acidentes.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Este vereador tem recebido diversas reclamações de transeuntes, motociclistas e
motoristas que transitam pelas vias deste município, em razão do grande número de
animais de grande porte (equinos e bovinos) que se soltam de seus locais de pastagens e
permanecem andando nas vias públicas, causando grande perigo à vida e integridade das
pessoas, principalmente no período noturno. É sabido que há legislação municipal vigente
que coíbe e até permite apreensão desses animais, bem como, imposição de multa que
remunera o serviço de apreensão e guarda desses animais, até a retirada destes pelos
proprietários. É importante ressaltar por fim, que este problema existe há muito tempo e
necessita de uma ação, conforme é de ciência do Departamento de Zoonozes.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. Há o planejamento de operacionalizar um serviço de apreensão e guarda de
animais acima mencionados que ficam soltos nas vias públicas, em desacordo com a
legislação vigente, expondo em grave risco a vida e integridade de pessoas?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

REQUERIMENTO Nº 266/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações do
Setor de Cadastro Imobiliário quanto a possibilidade de
ajustes na numeração dos imóveis da Rua Orlando de
Moraes, no Bairro do Jardim Monte das Oliveiras, em razão
de estarem em desordem numérica, ocasionando
problemas aos moradores.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Este vereador tem recebido diversas solicitações dos moradores da Rua Orlando de
Moraes, no Bairro do Jardim Monte das Oliveiras, sobre a possibilidade da municipalidade,
através do cadastro imobiliário, regularizar a sequência da numeração dos imóveis daquela
rua, pois não seguem uma sequência lógica, ocasionando problemas com as empresas de
entregas.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. É possível a administração municipal promover ajustes na numeração dos
imóveis existentes na rua acima mencionada, pois diante da falta de uma sequência lógica,
tem causado problemas nas entregas de mercadorias naqueles imóveis?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

21

REQUERIMENTO Nº 267/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações
quanto ações a serem encetadas pela Secretaria de
Saúde visando não permitir, em aglomeração, as pessoas
que aguardam sentadas na sala de espera interna do
Pronto Socorro.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Este vereador tem recebido diversas reclamações de munícipes, que aguardaram
um longo período, na sala de espera interna do Pronto Socorro, que dado a eventual
ausência de médicos atendendo naquele local, ou a demora desses atendimentos, geraram
aglomeração de pessoas, expondo-as a risco de contaminações mesmo que estas ali não
estivessem para atendimento médico decorrente de doenças do sistema respiratório,
dentre as quais, a SARS-Cov 2.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. Há alguma ação planejada para não permitir a aglomeração de pacientes e
acompanhantes que aguardam na Sala de Espera interna no Pronto Socorro?
2.
Está tendo falta de médicos plantonistas que ali atendem, no período diurno ou
noturno?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

REQUERIMENTO Nº 268/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações
quanto ao manejo dos objetos e bens inservíveis
depositados no viveiro municipal do Guarapari.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Este vereador tem recebido diversas informações dando conta que o estado crítico
em que se encontrava o Viveiro de Mudas do Bairro Guarapari tem sido melhorado.
Remanejaram diversos objetos daquele local, inclusive descartaram grande parte dos
galhos que ali estavam depositados, que contribuía com a procriação de insetos
peçonhentos e até cobras, naquele local. Neste sentido, necessário que esta Casa de Leis
obtenha informações sobre os trâmites operacionais e administrativos desta ação.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. Há algum processo de leilão dos bens inservíveis depositados naquele local em
trâmite?
2. Os materiais porventura dali retirados foram doados a alguma entidade sem fins
lucrativos?
3. Há algum equipamento para trituração de galhos e folhas instalado naquele
local, a fim de que não voltem a ser ali acumulado, gerando o mesmo problema anterior?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF
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REQUERIMENTO Nº 269/2021
Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações
quanto ao planejamento da ampliação do horário de
funcionamento da farmácia pública para fornecimento de
medicamentos, inclusive nos finais de semana,
principalmente em razão do grave momento que estamos
atravessando.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Este vereador tem recebido diversas solicitações de moradores e usuários do
sistema público de saúde municipal, a fim de que a administração municipal possa estudar
formas de ampliar o horário de funcionamento e/ou fornecimento dos medicamentos da
farmácia pública municipal. Estes munícipes solicitam que o horário seja estendido, pois
dependendo do horário que são consultados, a farmácia pública não está funcionamento e
tampouco possuem condições econômicas para aquisição de medicamentos na rede
particular, o que ocasiona demora no tratamento médico prescrito e muita das vezes, o
retorno para atendimento na rede de saúde num estado mais severo da doença.
Isto posto, REQUEIRO na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações:
1. Existe planejamento ou estudos para ampliação do horário de funcionamento da
farmácia pública, ou do fornecimento de medicamentos, inclusive nos finais de semana,
para melhor atender nosso usuário do sistema público de saúde?
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF

REQUERIMENTO N. 270/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de criação de auxílio emergencial
destinado
aos
profissionais
da
Educação
Física
(professores e educadores).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em virtude das consequências econômicas decorrentes da pandemia, diversos
benefícios financeiros estão sendo criados para auxiliar determinados seguimentos da
sociedade. A título exemplificativo, citamos as iniciativas adotadas em prol dos profissionais
do segmento cultural4 e do transporte escolar5.
Em recente manifestação do Executivo sobre a criação de auxílios municipais 6, nos
foi informado que a Administração já iniciou estudos para elaboração de projetos legais e
financeiros voltados à implantação de auxílios emergenciais e amparo legal.
Nesse sentido, apontamos a necessidade de inclusão dos profissionais da Educação
Física (professores e educadores) nos estudos realizados, para que esse importante
segmento social possa continuar contribuindo com a conquista da saúde física e mental da
nossa população.
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 criação de auxílio emergencial destinado aos
profissionais da Educação Física (professores e educadores), até que a prática de atividade

4

Renda Básica Emergencial prevista na Lei 14.107/2020 (Lei Aldir Blanc).
Portaria Conjunta SMT/SME nº 003, de 27 de abril de 2020 do Município de São Paulo.
Ofício 134, datado de 2 de março de 2021, apresentado em resposta ao requerimento n. 143/2021, que solicita informações ao Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviço de transporte de escolares, nos moldes da Portaria Conjunta
SMT/SME nº 003, de 27 de abril de 2020 do Município de São Paulo.
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física e do exercício físico sejam reconhecidos como essenciais para a população, conforme
pleiteado no requerimento n. 228/20217.
Nova Odessa, 04 de março de 2021.
SILVIO NATAL

REQUERIMENTO N. 271/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a implantação de sinalização nos bairros Jardim Eneides e
Parque Industrial Harmonia.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta vereadora vem solicitar informações sobre a existência de estudo voltado à
sinalização do acesso aos bairros Jardim Eneides e Parque Industrial Harmonia.
A sinalização no local é extremamente necessária, pois, principalmente em horários
de picos, os quem trafegam por essa via correm um risco iminente de colisão, devido à falta
de regramento no local, como as fotos em anexos ilustram.
Registre-se que o Jardim Eneides possui somente duas vias, a Rua Sumaré e a Rua
Americana. Essas ruas, juntamente com a Rua Cristiano Kilmeyers, situada no Parque
Industrial Harmonia, concentram todo o fluxo de veículos na Rodovia Astrônomo Jean
Nicolini, sendo essa a via de entrada e saída de veículos.
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 ações previstas para disciplinar o trânsito no local.
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
MÁRCIA REBESQUINI PATELLA DA SILVA

VIA DO PARQUE INDUSTRIAL HARMONIA RODOVIA ESTADUAL VIAS DO JD. ENEIDES E PARQUE INDUSTRIAL
HARMONIA

REQUERIMENTO N. 272/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal,
quanto a manutenção da Unidade Básica de Saúde do
Jardim São Francisco.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta vereadora vem solicitar junto ao setor competente informações sobre a
manutenção da Unidade Básica de Saúde do Jardim São Francisco, quanto a precariedade
em que a mesma se encontra.
Os funcionários reivindicam melhorias há anos e até o presente momento não foram
atendidos. As fotografias em anexo apresentam a precariedade nas condições de trabalho e
a falta de atendimento digno a pacientes. Eles relataram que o compressor está instalado
7

Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a possibilidade de baixar Decreto reconhecendo a prática de atividade física e do exercício físico
como essenciais para a população.
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de forma inadequada para seu funcionamento e manutenção; a sala de consulta não possui
proteção solar; a sala de curativos está em péssimas condições, com paredes emboloradas;
há o descarte de material infectante de maneira irregular; o armazenamento de remédio
em não conformidade, sendo em local sem proteção solar; a existência de apenas um
banheiro; setor de recepção em não conformidade principalmente no momento que
vivemos com a pandemia do covid 19, sendo que o atendente não possui divisórias para a
prevenção de pacientes e profissionais de linha de frente.
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 ações cabíveis para solução dos problemas aqui relacionados.
a) A atual administração tem conhecimento destes casos na unidade mencionada?
Se sim tem cronograma definido para providências no local?
Nova Odessa, 04 de março de 2021.
MÁRCIA REBESQUINI PATELLA DA SILVA

FOTOS PRODUZIDAS EM 01/03/2021
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REQUERIMENTO N. 273/2010
Assunto: Solicitamos informações ao Poder Executivo e a
CETESB sobre eventuais ocorrências relacionadas a
poluição ambiental.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscrito vem sendo procurado frequentemente por moradores do bairro
Jardim São Francisco acerca de problemas relacionados ao lançamento de fumaça e
vapores que causam desconforto a população local.
Segundo nos foi relatado existe uma empresa instalada na Rodovia Arnaldo Júlio
Mauerberg nº 4.000 - Distrito Industrial I, Nova Odessa, denominada Alux do Brasil Indústria
e Comércio Ltda que no final da tarde, eventualmente lança vapores e gases que
permanecem posteriormente em suspensão, causando incômodo e ainda está “fumaça”
causa mal cheiro e irritação aos olhos.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo e a
CETESB, postulando se manifestar sobre os questionamentos abaixo, considerando abaixoassinado dos moradores do bairro em anexo:
No que se refere a PMNO perguntamos:
1. A empresa Alux instalada neste endereço possui todas as licenças e alvarás
necessários ao desempenho de suas atividades econômicas?
2. Existe algum tipo de produto ou serviço que a empresa informou produzir que
potencialmente pode emitir fumaça, vapores ou gases?
3. Na afirmativa da pergunta anterior (2), quais são os produtos produzidos ou
serviços prestados que potencialmente emitem fumaça, vapores ou gases?
4. Existe uma escola atrás da referida empresa. Já houve por parte dos pais de
crianças atendidas por esta unidade ou por parte de seus funcionários e dirigentes
reclamação junto a PMNO sobre eventuais incômodos com poluentes emitidos pela referida
empresa? Na afirmativa, quais as medidas tomadas pela PMNO?
A CETESB perguntamos:
1. Existem registros de reclamação junto a CETESB quanto a emissão de fumaça,
vapores ou gases deste local?
2. A empresa Alux instalada neste local possui licenciamento ambiental para a
produção de produtos que liberem no ar esses gases?
3. Esta empresa Alux já foi autuada pela CETESB sobre esta situação? Na
afirmativa, quantas vezes ela foi autuada e qual a data mais recente da última autuação?
4. Foram apresentados providências para regularização desta situação?
5. Demais informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 04 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 274/2021
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo e ao
diretor presidente da Coden sobre a adequação da
escolaridade do cargo de Assessor de Divisão, nos termos
exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(exigência de nível superior).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 15 de fevereiro de 2021, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento
n. 177/2021, por meio do qual solicitou informações à Coden sobre o quadro de
funcionários em comissão. Resumidamente, foram solicitas informações sobre o número de
cargos existentes e o número de cargos ocupados. Também foi requerida a relação
contendo o nome completo e formação acadêmica de cada comissionado.
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Em atendimento à referida proposição, a Coden informou que possui 6 cargos em
comissão, além dos 3 cargos de Diretoria, sendo que 5 cargos estão ocupados, além dos
cargos de Diretoria. Também nos foi enviada a relação requerida.
Em relação à escolaridade dos atuais comissionados, nos foi informado que:
- 5 pessoas possuem nível superior, sendo 3 Diretores e 2 Assessores de Divisão;
- 1 Assessor de Divisão possui nível superior incompleto (cursando Direito); e,
- 2 Assessores de Divisão possuem ensino médio completo.
Considerando que existem pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
exigindo a alteração na escolaridade dos cargos de Assessor de Divisão. Nesse sentido,
reproduzo excerto das sentenças proferidas nos autos do processo TC-00002462.989.18-7 e
eTC-2831.898.19-9, relativas aos exercícios de 2018 e 2019, respectivamente:
10.3 - NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO - Cargo Comissionado de Assessor
de Divisão sem os atributos exigidos pelo art. 37, V, da CF e cujos requisitos de investidura
exigem tenha preferencialmente ensino superior.
(...)
Tratando-se da Nomeação para Cargos em Comissão, alega a origem que, no
intuito de dar fiel cumprimento às orientações dessa Corte de Contas, a Companhia fará a
alteração da exigência de escolaridade do emprego público de “Assessor de Divisão” e
“Assessor de Diretoria” para nível superior, fato a ser verificado em próxima inspeção. (TC00002462.989.18-7)
Já no tocante à escolaridade dos cargos comissionados, o entendimento
jurisprudencial desta Casa, refletido no item “8”do Comunicado SDG n.º 32/2015, caminha
no sentido de que a Administração deve observar aspectos relevantes na elaboração de
instrumentos legais, dentre os quais, no caso de cargos em comissão, a orientação de que
devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigidas para provimento de
cargos em comissão de Direção e Assessoria, exclusivo de nível universitário, reservandose aos cargos de Chefia a formação técnico-profissional apropriada. Dessarte, deverá a
Entidade, tomar as medidas necessárias para que o seu quadro de servidores
comissionados esteja inteiramente amoldado à disciplina jurídico-constitucional de
regência, assim como à jurisprudência deste Tribunal de Contas. (eTC-2831.898.19-9)
Registre-se, por último, que tanto o Executivo, quanto o Legislativo, já procederam
a alteração dos seus quadros, exigindo nível universitário para todos os cargos em
comissão existentes.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao diretor presidente da Coden,
postulando informações sobre a adequação da escolaridade do cargo de Assessor de
Divisão, nos termos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
a) A distinta entidade tomará as medidas necessárias nos moldes a disciplinar os
questionamentos do Tribunal de Contas neste exercício de 2021?
b) O atual Prefeito e o Diretor Presidente da Coden sabendo dos apontamentos, por
qual motivo optou por contratar novamente servidores sem a formação superior?
c) Qual
prazo previsto para regularizar está inconformidade e atender os
apontamentos do TCE?
Nova Odessa, 4 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 275/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre
a aplicabilidade da Lei n. 2.546/2011.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 18 de outubro de 2011 foi promulgada a Lei n. 2.546, Art. 1º As agências
bancárias e os laboratórios de análises clínicas estabelecidos no Município ficam obrigados
a manter cadeira de rodas à disposição de idosos e de pessoas com deficiência física ou
mobilidade reduzida.
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Ante ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a aplicabilidade da referida lei, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) A Lei n. 2.546/2011 vem sendo fiscalizada?
b) Na afirmativa, qual é o setor responsável pela fiscalização?
c) Existe um cronograma de fiscalização?
d) Tem informações sobre a aplicabilidade de multas aos infratores que estão em
descumprimento da Lei? Apresentar notificações e valores arrecadados.
e) Outras informações pertinentes ao assunto.
Nova Odessa, 04 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 276/2021
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a limpeza de área cujo mato está alto e com a presença
de animais peçonhentos, no bairro Terra Nova.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes residentes no bairro Terra Nova e Fibra,
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 de área localizado no bairro Terra Nova, se trata da última
rua do bairro paralela a Rua da Felicidade.
Esse local está precisando de limpeza, com vegetação alta e descarte de materiais
inservíveis, sendo um ambiente propício ao surgimento de ratos, baratas e animais
peçonhentos, além do mosquito transmissor da Dengue que se estende pelas quatro
quadras existente no local.
a) Esta área citada é de propriedade da Prefeitura ou é área particular?
b) Se a área é da Prefeitura, qual é a programação da limpeza?
c) Se a área é particular, os proprietários já foram notificados? Quais são os prazos
para que seja realizado a limpeza da área?
d) Outras informações serão relevantes.
Nova Odessa, 04 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
Foto anexo
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REQUERIMENTO N. 277/2021
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a utilização de “mata-mato” (capina química) em vias
urbanas.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Após este vereador notar o uso de “mata-mato” capina química por servidores em
vias urbanas no município, e ser questionado por munícipes no centro da cidade. E sabendo
que isso vem em desacordo com a legislação vigente no país, portanto tratando-se de uma
pratica ilegal, o uso de agrotóxicos em vias urbanas.
Observando ainda que em Nota Técnica 04, em 06.07.2016 em que reafirma.
Finaliza: “Reitera, ainda, que é proibida a capina química em ambientes urbanos de livre
circulação (praças, jardins, logradouros, etc.), em que não há meios de assegurar o
adequado isolamento, ou seja, onde não é possível aplicar medidas que garantam
condições ideais de segurança da população que reside ou circula”, e dos animais.
Atendendo à solicitação, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando se digne manifestar sobre a utilização de “mata-mato” (capina química) em vias
urbanas do Município.
a) Esse produto “mata-mato” (capina química) vem sendo utilizado no município
mesmo após proibição pela ANVISA?
b) Qual quantidade em estoque deste produto no almoxarifado da Prefeitura no
momento?
c) Em 2021 foi aprovada alguma requisição de compra do produto?
d) Foi tomada alguma providência para proibir a aquisição deste produto?
e) Demais informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

REQUERIMENTO N. 278/2021
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal,
acerca da renovação do alvará de construção referente ao
protocolo 6119/2018.
Senhor Presidente
Senhores Vereadores:
Ao longo dos últimos anos, acompanhamos a população se questionando acerca dos
riscos relacionados a aprovação de muitos empreendimentos imobiliários da cidade,
desafiando a infraestrutura existente, assim como a possibilidade de compensação dos
recursos naturais que seriam exigidos para preservar a qualidade de vida dos moradores.
Dentro desse contexto, alguns empreendimentos se destacaram em razão da forma em que
foram aprovados, como, por exemplo o do empreendimento objeto do protocolo 6119/2018,
cujo o alvará de construção venceu no último dia 01/11/2020.
Esse empreendimento, em especial, compreende um número atípico de polemicas e
riscos que podem afetar a vida dos futuros moradores, e ainda assim, até onde se sabe,
órgãos técnicos responsáveis permanecem inertes.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEREMOS, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de oficio ao chefe do Poder Executivo, afim de que nos informes as
seguintes perguntas.
a) O alvará em questão foi renovado? Se sim, favor encaminhar uma cópia.
b) Caso o alvará não tenha sido renovado, foi realizada alguma fiscalização no
empreendimento, que segue executando as obras normalmente? Se não porquê?
c) O processo de aprovação do empreendimento em questão foi revisado pela atual
equipe técnica da nova administração?
Em caso positivo, foram encontradas
irregularidades? As irregularidades são graves? Podiam ter sido evitadas?
29

d) Caso as irregularidades sejam graves e pudessem ter sido evitadas, quais
providencias em relação aos servidores que não impediram a aprovação do
empreendimento serão adotadas?
Nova Odessa, 04 marços de 2021
MÁRCIA REBESQUINI PATELLA DA SILVA

MOÇÃO N. 32/2021
Assunto: Moção de Louvor a Marli da Silva Vaughan, pelos
relevantes serviços prestados ao nosso Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora Marli da Silva
Vaughan, atualmente é aposentada e atua com seu dom em atividades manuais, como por
exemplo a pintura em tecidos, o bordado e o crochê. Realiza trabalhos voluntários nos
cursos comunitários. Realizou o seu sonho de ser professora e atuou na escola EMEI –
Educação Infantil por 17 anos, exercendo o seu ofício com muito amor e carinho e até hoje
os seus antigos alunos citam o nome da adorada professora Marli, sempre temente a Deus
é membra da Igreja Batista Central de Nova Odessa e tem em seu coração muita gratidão
pelas lutas que vivenciou e por muitas vitórias e bênçãos recebidas.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, queremos reservar o mês de Março
para prestar homenagem às mulheres que, nas mais diversas áreas, têm contribuído para a
nossa sociedade.
A mulher tem o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa. É
um ser de luz, que transparece a sua essência em seus atos, consegue ser guerreira e ao
mesmo tempo sensível, sempre pronta a suprir necessidades. Em casa ou no trabalho,
cuida do que é seu com zelo e determinação. Enfrenta batalhas diárias, na luta por seus
objetivos e na busca por equilíbrio.
Nosso agradecimento a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre
reconhecidos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. (Rua Silvio de Paula, nº 364 - Jardim
Nossa Srª. de Fátima – Nova Odessa – CEP 13387-600).
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 33/2021
Assunto: Moção de Louvor a Senhora Pastora Maria Ângela
Eichemberger Alves, pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora Pastora Maria
Ângela Eichemberger Alves, Pastora Evangélica no Ministério Palavra Viva, pedagoga,
casada com o Pastor Ataide Alves, se dedica em servir na obra de Deus, ministrando a
palavra conforme seu chamado. É uma pessoa proativa, dinâmica, íntegra e dedicada, que
tem o “dom” da dádiva de Deus. Uma mulher que tem liderança, mostra amor e
solidariedade para com todos que conhece, transmite entusiasmo e ensinamentos
fundamentais de Jesus Cristo.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, queremos reservar o mês de
Março para prestar homenagem às mulheres que, nas mais diversas áreas, têm contribuído
para a nossa sociedade.
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A mulher tem o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa.
É um ser de luz, que transparece a sua essência em seus atos, consegue ser guerreira e ao
mesmo tempo sensível, sempre pronta a suprir necessidades. Em casa ou no trabalho,
cuida do que é seu com zelo e determinação. Enfrenta batalhas diárias, na luta por seus
objetivos e na busca por equilíbrio.
Nosso agradecimento a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre
reconhecidos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. (Rua Independência, nº 291 – Apto. 91 –
Centro – Nova Odessa – CEP 13380-025).
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 34/2021
Assunto: Moção de Louvor a Senhora Nordete de Fátima
Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados ao nosso
Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora Nordete de
Fátima Ribeiro, resiliência é a palavra que à define. E em reconhecimento ao destaque
dentre aos diversos setores da sociedade, na luta pelo combate à prática do racismo e em
favor da cultura afro-brasileira, ainda se destaca com seu profissionalismo, empenho e
empatia na área da saúde como auxiliar de enfermagem, uma exímia servidora pública e
que abraça sua missão em prol daqueles que necessitam do seu serviço.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, queremos reservar o mês de
Março para prestar homenagem às mulheres que, nas mais diversas áreas, têm contribuído
para a nossa sociedade.
A mulher tem o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa.
É um ser de luz, que transparece a sua essência em seus atos, consegue ser guerreira e ao
mesmo tempo sensível, sempre pronta a suprir necessidades. Em casa ou no trabalho,
cuida do que é seu com zelo e determinação. Enfrenta batalhas diárias, na luta por seus
objetivos e na busca por equilíbrio.
Nosso agradecimento a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre
reconhecidos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. (Rua Tarcísio Sebastião Diniz, nº 17 –
Pq. Residencial Triunfo – Nova Odessa – CEP 13387-666)
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 35/2021
Assunto: Moção de Louvor a Euclidalina Franciscato Pereira,
pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora Euclidalina
Franciscato Pereira – (Lina da academia), empresária, proprietária da Academia Corpo &
Energia que já está no mercado a 13 anos, é Personal Training batalhadora e
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empreendedora que trabalha muito para alcançar seus objetivos. Tem um conceito de
trabalho que se destaca no atendimento ao cliente especializado e qualificado, tem sentido
na pele os problemas causados pela crise por conta da pandemia do COVID19, vem
lutando para manter e gerenciando com firmeza seu estabelecimento comercial,
acreditando no melhor. Merece este louvor pela sua persistência e comprometimento com
nossa cidade, escolhendo-a e contribuindo com o crescimento do desenvolvimento sócio
econômico do município.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, queremos reservar o mês de
Março para prestar homenagem às mulheres que, nas mais diversas áreas, têm contribuído
para a nossa sociedade.
A mulher tem o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa.
É um ser de luz, que transparece a sua essência em seus atos, consegue ser guerreira e ao
mesmo tempo sensível, sempre pronta a suprir necessidades. Em casa ou no trabalho,
cuida do que é seu com zelo e determinação. Enfrenta batalhas diárias, na luta por seus
objetivos e na busca por equilíbrio.
Nosso agradecimento a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre
reconhecidos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. (Av. João Pessoa, 1655 - Bosque dos
Cedros, Nova Odessa – SP - 13380-094).
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 36/2021
Assunto: Moção de Louvor ao vice-prefeito, Sr. Alessandro
Miranda, pelos serviços que tem prestado junto à
Administração Municipal e a interação junto aos demais
órgãos públicos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR
dirigida ao vice-prefeito senhor Alessandro Miranda, pois, como vice-prefeito poderia
apenas permanecer distante da administração municipal no dia a dia, assumindo às
funções de gestão nos casos de impedimento do Chefe do Poder Executivo. Contudo,
vemos diariamente o mesmo, ajudando o Prefeito Municipal nas funções políticas
administrativas da nossa cidade e interagindo com todos os demais órgãos públicos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
ao homenageado, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
OSEAS DOMINGOS JORGE
LEVI R. TOSTA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS

MOÇÃO N. 37/2021
Assunto: Moção de Louvor a MARIA CECILIA DAVI DELLA
PONTA, pelos relevantes serviços prestados na área da
saúde em nosso Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora MARIA CECILIA
DAVI DELLA PONTA, servidora pública desde 1995 (vinte e cinco anos) de dedicação e
contribuição com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, lotada no cargo de
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Supervisora, desenvolve um trabalho com excelência na Secretaria de Educação, dedicada
e dinâmica na execução de suas atividades.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, queremos reservar o mês de
março para prestar homenagem às mulheres que, nas mais diversas áreas, têm contribuído
para a nossa sociedade.
A mulher tem o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa.
É um ser de luz, que transparece a sua essência em seus atos, consegue ser guerreira e ao
mesmo tempo sensível, sempre pronta a suprir necessidades. Em casa ou no trabalho,
cuida do que é seu com zelo e determinação. Enfrenta batalhas diárias, na luta por seus
objetivos e na busca por equilíbrio.
Nosso agradecimento a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre
reconhecidos.
Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. (Rua Independência, nº 273. Centro –
Nova Odessa – CEP 13380-025).
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS

MOÇÃO N. 38/2021
Assunto: Aplausos de Louvor e de Júbilo ao Médico Dr.
Humberto Sabbadin Junior pelos relevantes serviços
prestados junto ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de
Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR
e de JÚBILO dirigida ao Dr. Humberto Sabbadin Júnior, médico que atende no Pronto
Socorro do Hospital Municipal de Nova Odessa, do qual, só temos recebido elogios da
população e pacientes que com ele são consultados. Enquanto temos recebidos
reclamações do atendimento da área de saúde, ao contrário, somente elogios de nossos
munícipes, ouvimos em relação a forma humana, solidária e respeitosa que o médico ora
homenageado atende seus pacientes.
Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste
a matéria, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício às pessoas acima
descritas, dando-lhes ciência desta proposição.
Nova Odessa, 03 de março de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

08 DE MARÇO DE 2021
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 08 DE MARÇO DE 2021.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 03/2021 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO N. 171, DE 25 DE AGOSTO DE 2005.

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

Art. 1º. O art. 2º da Resolução n. 171, de 25 de agosto de 2005 passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. (...)
§ 1º. Não serão computados no período de estágio probatório, para fins de aquisição
de estabilidade, os períodos de afastamento do servidor público municipal pelo INSS.
§ 2º. A designação de servidor efetivo para o exercício de cargo em comissão ou
função gratificada não suspende o período probatório, desde que a natureza do cargo em
comissão ou da função de confiança guarde correlação com as funções do cargo efetivo
originário e desde que o cargo seja assumido dentro do quadro de pessoal da Câmara
Municipal”.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 2021.
Nova Odessa, 24 de fevereiro de 2021.
ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA
Presidente
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
OSEIAS DOMINGOS JORGE
1º Secretário
2º Secretário
02 – PROJETO DE LEI 65/2020, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DÁ DENOMINAÇÃO
AS RUAS DO LOTEAMENTO PARQUE FORTALEZA, NESTA CIDADE DE NOVA ODESSA, ESTADO
DE SÃO PAULO.

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

Art. 1º. As ruas do loteamento “Parque Fortaleza” passam a ter as seguintes
denominações:
Rua 08 – Rua Jasmim Amarelo
Rua 09 – Rua das Alamandas
Rua 10 – Rua Lírio Amarelo
Rua 11 – Rua das Lavandas
Rua 12 – Rua das Lantanas
Rua 13 – Rua Rosa do Deserto
Rua 14 – Rua Flor de Maio
Rua 15 – Rua Flor do Campo
Rua 16 – Rua Lírio da Paz
Rua 17 – Rua Flor da Fortuna
Rua 18 – Rua das Sapucaias
Rua 19 – Rua Ipê Amarelo
Rua 20 – Rua Amor Perfeito
Rua 21 – Rua dos Íris
Rua 22 – Rua das Sálvias
Rua 23 – Rua Flor de Laranjeira
Rua 24 – Rua Flor de Lis
Rua 25 – Rua Ave do Paraíso
Rua 26 – Rua das Primaveras
Rua 27 – Rua Flor de Lótus
Rua 28 – Rua das Verbenas
Rua 29 – Rua Ipê Branco
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Art. 2º Caberá ao Município a colocação de placas com a denominação, nos
padrões e moldes convencionais.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposição em
contrário.
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PARECERES:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Trata-se de projeto de lei que dá denominação às ruas do Loteamento Parque
Fortaleza, nesta cidade de Nova Odessa.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco
a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação ao
projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com certidão fornecida pela
Prefeitura Municipal noticiando que o logradouro não possui outra denominação. Ademais, a
proposição atende ao disposto no inciso V do art. 1º da Lei n. 3074, de 10 de novembro de
2016.
Indubitavelmente, a denominação de logradouros e de próprios públicos trata-se de
matéria de interesse local (CF, art. 30, I), dispondo, assim, os Municípios de ampla
competência para regulamentá-la, pois foram dotados de autonomia administrativa e
legislativa. E não há na Constituição em vigor reserva dessa matéria em favor de qualquer
dos Poderes, razão pela qual se conclui que a iniciativa das leis que dela se ocupem é geral
ou concorrente.
Nesse sentido foi o posicionamento externado pelo Poder Judiciário, nos autos da
ADI 2258181-54.2015.8.26.0000, in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.203, DE 19 DE OUTUBRO
DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. ATO NORMATIVODE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE
ATRIBUI NOMENCLATURA A PRAÇA PÚBLICA NAQUELA CIDADE. INICIATIVA PARLAMENTAR.
DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA DE INDEVIDA INVASÃO DA
GESTÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER LEGISLATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º,
47, II E XIV, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE SOROCABA ADMITIDO PELO STF. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SE OBSERVASSE O DISPOSTO NO ARTIGO 1.036 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVOCAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. CASO EM ANÁLISE, COM SUBSUNÇÃO AO TEMA. ACORDÃO
ANTERIOR ADAPTADO À JURISPRUDÊNCIA DO E. STF NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art.61 da Constituição - numerus clausus -, que trata da reserva
de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação
ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas
relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente,
a servidores e órgãos do Poder Executivo. Portanto, não usurpa a competência privativa do
chefe do Poder Executivo lei que não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos. ACÓRDÃO ADEQUADO AO TEMA 917 DO STF
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 225818154.2015.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro:
19/10/2017)”
Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 26 de novembro de 2020.
ELVIS R. M. GARCIA
CARLA F. DE LUCENA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei que dá denominação às ruas do Loteamento Parque
Fortaleza, nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.
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Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
Considerando que as proposições que têm por finalidade conferir denominação a
próprios e logradouros públicos não representam aumento da despesa pública, me
manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei.
Nova Odessa, 5 de janeiro de 2021.
WAGNER FAUSTO MORAIS
PAULO H. BICHOF MÁRCIA R. P. DA SILVA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei que dá denominação às ruas do Loteamento Parque
Fortaleza, nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
As ruas do referido loteamento receberão nomes de flores, conforme autorizado
pelo artigo 1º, inciso V, da Lei n. 3.074/2016.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação do presente
projeto de lei.
Nova Odessa, 10 de fevereiro de 2021.
LEVI RODRIGUES TOSTA WAGNER FAUSTO MORAIS
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Nova Odessa, 05 de março de 2021.

Eliseu de Souza Ferreira

Escriturário III
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PROJETOS DE LEI
EM TRAMITAÇÃO NAS
COMISSÕES PERMANENTES DE:

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA
PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE
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EMENDA N. 01/2021 – MODIFICATIVA
1. Renumerem-se os artigos 10 e 11 para 9º e 10, respectivamente.
Nova Odessa, 22 de fevereiro de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF
JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada apreciação plenária a presente emenda modificativa, com fulcro
no § 5º do art. 198 do Regimento Interno.
Consoante disposições previstas no inciso I do art. 10 da Lei Complementar n. 95, de
26 de fevereiro de 1998, os textos legais serão articulados com observância dos seguintes
princípios:
“Art. 10. (...)
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;”
Ocorre que, ao redigir a proposição, o art. 9º foi equivocadamente suprimido.
Assim, o escopo da presente emenda modificativa é apenas adequar a numeração
dos artigos do projeto, conforme disposições contidas na Lei Complementar n. 95, de 26 de
fevereiro de 1998, sem alterar sua substância.
Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o
imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação da presente emenda.
Nova Odessa, 22 de fevereiro de 2021.
PAULO HENRIQUE BICHOF
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