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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 

Senhores vereadores no próximo dia 24 de setembro às 09:00 horas está agendada 

a realização da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2015, na 

oportunidade serão apresentados e apreciados os relatórios financeiros e operacionais do 

setor de saúde municipal. 

 

Senhores vereadores no próximo dia 29 de setembro às 09h30min está agendada a 

realização da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2015, na 

oportunidade serão demonstrados e apreciados o cumprimento metas fiscais da Prefeitura 

Municipal de Nova Odessa. 

 

As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 

 

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

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 

PAUTA DE INDICAÇÔES 

 

1. N. 743/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a limpeza de duas bocas de lobos situadas na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, em 

frente ao ADC KS Pistões. 

 

2. N. 744/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade da manutenção da malha asfáltica na Rodovia 

Rodolfo Kivitz, próximo da APAE até a divisa com Santa Bárbara d’Oeste. 

 

3. N. 745/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de quatro bocas de lobos situadas na 

Rodovia Rodolfo Kivitz, no trecho entre o Condomínio Primavera até a rotatória na entrada 

do bairro Residencial Klavin. 

 

4. N. 746/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de revitalização no solo (faixa de pedestre) na 

Avenida Antônio Rodrigues Azenha, esquina com a Rua Antônio de Oliveira, na Vila Azenha. 

 

5. N. 747/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 

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

Marmile, do nº 802 até o final da rua, no Jardim Éden. 

 

6. N. 748/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da canaleta que escoa a água da 

chuva, em frente ao nº 836, no Jardim Éden. 

 

7. N. 749/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de nivelamento de solo nas vias do bairro 

Fazenda Velha, pelas razões que especifica. 

 

8. N. 750/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a limpeza (varrição) da Avenida Brasil, em toda a sua extensão. 
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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes 
os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima primeira sessão ordinária do terceiro 
ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 15 
(quinze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Marineuza Lira da Silva 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, INDICAÇÃO N. 734/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
recuperação da malha asfáltica na Rua Jeronimo David, no Pq. Residencial Francisco Lopes 
Iglesias. INDICAÇÃO N. 735/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
manutenção da malha asfáltica na Rua Vitória, esquina com a Rua Brasília, no Jardim São 
Jorge. INDICAÇÃO N. 736/2015 que solicita o recapeamento da malha asfáltica da Rua Jose 
Maria Bellinate, no Pq. Res. Francisco Lopes Iglesias nesta cidade. INDICAÇÃO N. 742/2015 
que indica a manutenção da área utilizada como estacionamento do Hospital Municipal, na 
Rua Aristides Bassora. Da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, INDICAÇÃO N. 
737/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de um bueiro localizado 
na Rua João Carlos Pedroza, esquina com a Rua Vicente Lemma, no Jardim Marajoara, pelas 
razões que especifica. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 
738/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda das árvores na Rua dos 
Eucaliptos, em frente ao n. 275, no Jardim Capuava. INDICAÇÃO N. 739/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua José Assad Sallum, 
próximo dos n. 332 e 331, no Residencial Jequitibás. INDICAÇÃO N. 740/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Pedro Abel Jankovitz, em 
frente aos números 76 e 77, no jardim Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 741/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Presidente 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em frente do número 464, no Jardim Planalto (faixa 01). 
ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a 
PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 586/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia das ordens de serviço 
vinculadas ao processo PP n. 94/2014 (pregão presencial objetivando a contratação de 
empresa para serviço de capinação). É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO e JOSÉ 
PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários, 
dois votos favoráveis e uma ausência (faixa 03). REQUERIMENTO N. 629/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia das notas 
fiscais relativas à aquisição de sorvetes. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e AVELINO 
XAVIER ALVES discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por quatro votos 
contrários, dois votos favoráveis e duas ausências (faixa 04). REQUERIMENTO N. 654/2015 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Diretor da Guarda 
Civil Municipal sobre as medidas que estão sendo adotadas com relação ao estacionamento 
de veículo nos passeios públicos em todo o território do município. É colocado em 
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 655/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de uma praça com Academia da Melhor Idade e parque infantil na área 
localizada entre as ruas Maria Imaculada Pereira Marmilli, Sebastião Bechis, Sylvio Thomé e 
Maria Apparecida Guimarães Jirschik, no Jardim Altos do Klavin. É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. O vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 06). 
REQUERIMENTO N. 656/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o fornecimento de pães para as unidades 
educacionais de Nova Odessa. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES 
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TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, AVELINO XAVIER 
ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 657/2015 de 
autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Presidente 
do Parlamento Metropolitano de Campinas sobre avanços obtidos em relação à implantação 
de um Hospital Metropolitano na nossa região. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 
658/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do 
Chefe do Executivo, sobre qual procedimento poderá ser adotado para evitar o 
empoçamento de água na rua 15 de Novembro esquina com a Prof. Carlos Liepin, no 
centro. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 659/2015 de autoria da vereadora LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
envio de projeto de lei a este Legislativo dispondo sobre obrigatoriedade de divulgação da 
quadra e o número da sepultura na página oficial da Prefeitura Municipal. É colocado em 
discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita a leitura na íntegra da 
proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 10). 
REQUERIMENTO N. 660/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a troca e sete postes de madeira 
situados na Avenida Pascoal Picone, próximo da Igreja Santa Rita de Cássia, no Jardim 
Santa Rita I. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 661/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de sinalização de solo, faixa para travessia de pedestres e sentido único de 
direção nas ruas Sidney de Souza Almeida (centro - bairro), José Assad Sallum (bairro - 
centro), e Pedro Abel Jankovitz (centro- bairro), no Residencial Jequitibás. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
12). REQUERIMENTO N. 662/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre ações voltadas ao setembro vermelho 
(Campanha de Combate das Doenças Cardiovasculares). É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 
REQUERIMENTO N. 663/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação do Espaço de Leitura no 
Clube da Melhor Idade. É colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 14). REQUERIMENTO N. 664/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação do Relógio Floral 
em nosso município. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 665/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a implantação de placas de orientação de destino em relação ao 
Fórum de Nova Odessa (novo e antigo prédios). É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 
666/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a implantação de estrada ligando o Jardim São Jorge à Avenida Marginal na 
Rodovia Anhanguera, na área onde estava instalado o “Peninha Show”. É colocado em 
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 667/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da 
Lei n. 2674, de 08 de janeiro de 2013, que regulamenta a criação, propriedade, posse e 
guarda de animais de estimação no Município e dá outras providências. É colocado em 
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita a leitura na íntegra da proposição, 
sendo o pedido atendido. Os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 18). MOÇÃO N. 199/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, congratulações com o jornal “Página Popular” e com a jornalista Isabela 
Santos, em face da matéria intitulada “Imóvel é supervalorizado em negociação entre 
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Prefeitura e Construtora”. É colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocada em votação, sendo 
REPROVADA por cinco votos contrários, dois votos favoráveis e uma ausência (faixa 19). 
MOÇÃO N. 206/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos às 
fisioterapeutas Patrícia Helena Fassina e Bruna Hashimoto e ao professor de Educação 
Física Fábio Neves da Silva, pelo excelente trabalho realizado no setor de Fisioterapia do 
Hospital Municipal. É colocada em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 20). MOÇÃO N. 210/2015 de autoria da 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com a Tenente Coronel da 
Polícia Militar Damicélia Ferreira de Lima Kanno, pelo belíssimo trabalho que vem 
desenvolvendo a frente do Comando do 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI). É 
colocada em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 21). 
MOÇÃO N. 211/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
congratulações com a APAE, a APADANO e a APNEN, em razão do Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência - 21 de setembro. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 22). Na sequência, o 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 23) utiliza a Tribuna Livre. Após o intervalo 
regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI N. 58/2015 DE 
AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "WALKÍRIA 
CRISTINA BARUFALDI PEDROSO DE PAULA RODRIGUES" AO EQUIPAMENTO PÚBLICO 
CONSTRUÍDO NO SISTEMA DE LAZER A, NO BAIRRO RESIDENCIAL IMIGRANTES. É colocado 
em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita a leitura da biografia da 
homenageada, sendo o pedido atendido. Os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER 
BARILON, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 24). 02 – PROJETO DE LEI N. 88/2015 DE AUTORIA DO 
PREFEITO MUNICIPAL, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER O PAGAMENTO DOS 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, FIXA CRITÉRIOS PARA O 
RATEIO DESSES VALORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o 
vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 25). 03 – PROJETO DE LEI N. 89/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) EMPREGOS PÚBLICOS DE 
MONITOR ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. É colocado em discussão, os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, VAGNER BARILON, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO discursam. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 26). 04 –PROJETO DE LEI N. 90/2015 
DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 
MUNICIPAL N. 2.893, DE SETEMBRO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em 
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a leitura do seu voto contrário 
proferido no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento em relação ao projeto, sendo o 
pedido atendido. Os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
VAGNER BARILON e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 27). A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o 
presidente convida o senhor Paulo Sérgio da Silva para utilizar a Tribuna Livre, nos termos 
da Resolução n. 154/2009, conforme requerimento protocolizado sob n. 2568, encartado no 
processo n. 207/2015, restando prejudicado o uso ante a ausência do requerente no 
Plenário (faixa 28). Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será 
realizada no dia 21 de setembro de 2015. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a 
sessão (faixa 29). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário      Presidente     2º Secretário 
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PROCESSO N. 215/2015 

REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

Autores: AVELINO XAVIER ALVES, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO e SEBASTIÃO GOMES 

DOS SANTOS. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
 

AVELINO XAVIER ALVES, LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO e SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, vereadores com assento nesta Casa Legislativa vêm respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência, com fulcro nas disposições contidas no art. 77 e seguintes do 
Regimento Interno requerer a CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, nos 
seguintes termos:  

I. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS  
A Comissão Especial de Inquérito destinar-se-á a apurar uma eventual fábrica de 

atestados médicos em nosso município. As eventuais irregularidades nos foram informadas 
por servidores públicos municipais que lamentam o excesso de trabalho ocasionado por 
faltas justificadas por atestado médicos apresentados por colegas de labuta. 

Segundo os servidores que nos apresentaram os fatos, tem sido cada vez maior o 
número de funcionários do poder Executivo que se ausentam de seus locais de trabalho sob 
atestado médico e que chegam a se gabar dos demais por constantes “feriados 
prolongados”. 

Ora, se falta um servidor, obviamente há sobrecarga de trabalho ao colega que 
atua com responsabilidade, seriedade e comprometimento.  

Muitas vezes é só um dia de atestado, mas já faz muita diferença. Mas houve 
relatos denunciados de casos, por exemplo, de um atestado apresentado na sexta-feira e 
outro na segunda-feira subsequente. 

A suposta irregularidade não afeta apenas o servidor que acumula o trabalho do 
colega, mas diretamente a Prefeitura, que para bem atender seus colaboradores concedeu 
a sexta falta abonada aos servidores da educação e três faltas como acompanhamento de 
idosos e crianças ao médico. 

Se comprovada a fábrica de atestado médico que se instalou em Nova Odessa, é 
inegável o prejuízo à Fazenda Municipal. 

Prejuízo esse que pode estar sendo causado não apenas aos cofres públicos, mas 
ainda também às empresas privadas da cidade. 

Visando elucidar a questão, de forma definitiva, ante ao exposto, entendemos que 
o assunto mereça ser apurado com maior aprofundamento, através da instauração de 
Comissão Especial de Inquérito, exercendo, assim, a função de fiscalização atribuída 
constitucionalmente ao Poder Legislativo. 

II. NÚMERO DE MEMBROS  
Com o escopo de apurar tais irregularidades, requeremos que Vossa Excelência 

nomeie três vereadores para compor a comissão,  mediante sorteio, nos termos do § 2º do 
art. 77 do Regimento Interno.  

Por força do art. 101, II, a, 2 do Regimento tal nomeação dar-se-á mediante ato 
dessa presidência.  

III. PRAZO DE FUNCIONAMENTO  
A comissão que será constituída terá o prazo de funcionamento de noventa (90) 

dias.  
IV. INDICAÇÃO DOS VEREADORES QUE SERVIRÃO COMO TESTEMUNHAS  
Entendemos ser desnecessária a indicação de vereadores que servirão como 

testemunhas.    
Termos em que  
PP. Deferimento  
Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO    SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 567/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo as 

medidas que serão adotadas com relação ao 

descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) assinado em 2008.  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Conforme informações veiculadas no site da globo1, a Prefeitura de Nova Odessa 

(SP) terá que pagar, até dia 2 de setembro, R$ 10,2 milhões de multa por determinação do 

Ministério Público do Trabalho (MPT) pelo descumprimento de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) assinado em 2008 para que a contratação de servidores ocorresse apenas 

por meio de concurso público. 

Segundo o MPT,  a Prefeitura teria contratado servidores sem concurso para 

trabalhar no Poder Executivo mesmo após a assinatura do TAC. O descumprimento implicou 

em uma multa diária de R$ 500 por trabalhador encontrado em situação irregular. De 

acordo com o despacho, já enviado pelo órgão ao município, foram 20.403 dias de 

descumprimento. 

Desta maneira, o Ministério Público do Trabalho notificou a Prefeitura de Nova 

Odessa para que em 30 dias recolhesse ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) o 

montante acumulado dos dias de descumprimento pela multa. O MPT informou que, em 

caso de descumprimento do novo acordo, possivelmente entraria com uma ação de 

execução do valor. 

Registre-se que o inquérito foi instaurado em 2005. Após três anos de investigação, 

foi firmado o primeiro TAC. Sem mudanças nas negociações, em setembro de 2014, o 

Ministério Público do Trabalho fez uma nova proposta ao município. A obrigação era 

operacionalizar o Clube da Melhor Idade e ofertar cursos de geração de renda e atividades 

para idosos até dezembro de 2016. De acordo com o MPT, esta seria uma proposta 

alternativa para o pagamento da multa.  

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres 

pares, na forma regimental, e após ouvido o Plenário que seja encaminhado ofício ao Chefe 

do Executivo solicitando informações sobre as medidas que serão adotadas com relação ao 

descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2008.  

Nova Odessa, 10 de agosto de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

                     
1 http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/08/nova-odessa-tera-que-pagar-ao-mpt-r-10-milhoes-por-

nao-cumprir-tac.html 
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REQUERIMENTO N. 668/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
estudos voltados a disponibilizar diariamente e 
alternadamente entre as academias da melhor idade um 
professor de educação física. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O crescimento da população idosa é um processo que ocorre em diversos países, 

incluindo o Brasil, no qual o último censo registra um percentual de 8,6% da população 
total. 

Tem-se ainda uma projeção de cerca de 30,9 milhões de indivíduos que terão mais 
de 60 anos de idade para o ano de 2020. Paralelamente a isto, é sabido que a atividade 
física é muito importante para a qualidade de vida dos idosos, pois através dela consegue-
se melhorar os índices de saúde, combater os efeitos do processo do envelhecimento, para 
que o idoso possa manter uma vida ativa, ser independente e socialmente participativo.  

A prática de atividade física principalmente em grupos, nas academias e clubes, 
ajuda o idoso a sentir-se menos sozinho, a perceber que ele faz parte da sociedade e como 
consequência ocorre a melhora da saúde física e psíquica. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a possibilidade de disponibilizar diariamente e 
alternadamente entre as academias da melhor idade (AMI), um professor de educação 
física para orientar os idosos durante a prática da atividade física.  

Nova Odessa, 11 de setembro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 
******************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 669/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a 
adoção das medidas que especifica em relação à área de 
lazer do Jardim São Francisco (fechamento com 
alambrado  do campo de areia, substituição das redes dos 
gols, adequação na quadra para a prática de vôlei de 
areia e iluminação).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que postularam as seguintes 
medidas em relação à área de lazer do Jardim São Francisco: fechamento com alambrado 
do campo de areia para evitar que a bola machuque as pessoas que estão na academia; 
substituição das redes dos gols; adequação na quadra de areia para a prática de vôlei e 
iluminação para garantir mais opção de lazer aos moradores do bairro. 

Em face do exposto, em atenção à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a 
possibilidade de adoção das medidas acima mencionadas. 

 
Nova Odessa, 11 de setembro de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 670/2015 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

as medidas existentes de estímulo a amamentação no 

município. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Entre os dias 1º e 8 de agosto de 2015, o Ministério da Saúde e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) promoveram a Semana Mundial do Aleitamento Materno, 

lembrando a importância do aleitamento materno na vida da criança, estimulando as mães 

a praticarem este gesto de amor e cuidado e esclarecendo as principais dúvidas sobre o 

tema. 

São múltiplos os benefícios do aleitamento materno, entre eles fortalece a 

imunidade do bebê; contato com a mãe; é o melhor alimento para o intestino; diminui os 

riscos de alergias, asma e fortalece os pulmões; previne cólicas nos bebês; previne doenças 

futuras; combate a anemia; estimula o desenvolvimento cognitivo; desenvolve a arcada 

dentária e ajuda no crescimento de prematuros. O leite materno é completo, pois contém 

todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que o bebe necessita para ser 

saudável, sendo que até os seis meses de idade o bebe não precisa de nenhum outro tipo 

de alimento. O leite materno funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança 

de otites, alergias, vômitos, diarreia, pneumonias, meningites, bronquiolites, além de 

favorecer um contato mais íntimo entre a mãe e o bebe. A amamentação também traz 

benefícios para a mãe, como reduzir o peso rapidamente após o parto, ajudar o útero a 

recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o 

parto, também reduz o risco de diabetes e câncer de mama. Amamentar é muito prático, 

como não é necessário esterilizar e preparar mamadeiras, e muito menos levantar a noite 

para a preparação do biberão. 

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

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

postulando informações sobre as medidas existentes de estimulo a amamentação.  

 

Nova Odessa, 11 de setembro de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 671/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a inclusão da cidade de Nova Odessa no programa 

“Melhor em Casa”.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 06/08/2013 tive um requerimento aprovado por esta casa de leis em que 

solicitei informações sobre a inclusão de Nova Odessa no programa Melhor em Casa. Em 

resposta ao meu requerimento fui informado que a prefeitura havia incluído no Plano 

Municipal de Saúde, o referido programa, mas que haveria necessidade da contratação de 

servidores através de concurso público. 

Em 26/03/2015 o vereador Avelino Xavier Alves teve um requerimento aprovado 

onde ele solicitava informações sobre o atendimento domiciliar. Em resposta a este 

requerimento ele foi informado que a Secretaria de Saúde protocolou o pedido de 

credenciamento do programa melhor em Casa junto ao Ministério da Saúde.  

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

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

postulando se digne prestar informações sobre o andamento do processo junto ao 

Ministério da Saúde com relação ao programa melhor em Casa. 

Nova Odessa, 08 de setembro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 672/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de rotatória 

na Rodovia Walter Manzato, com acesso à Avenida Natália 

Klava Muth.  

 

 

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 estudo voltado à implantação de 

rotatória na Rodovia Walter Manzato, com acesso à Avenida Natália Klava Muth. 

 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 

 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 673/2015 
 

Assunto: Solicita informações da empresa ALL – América 
Latina Logística e do Prefeito Municipal sobre a 
manutenção e limpeza da área ao longo da linha férrea 
(do Jardim São Jorge à empresa Têxtil Guerreiro).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em maio de 2014 o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 445/2014, 
através do qual solicitou informações da empresa ALL – América Latina Logística e do 
Prefeito Municipal sobre a manutenção e limpeza da área ao longo da linha férrea (do 
Jardim São Jorge à empresa Têxtil Guerreiro).   

Em atendimento à referida solicitação, o Chefe do Executivo informou que a 
Administração oficiaria a concessionária da ferrovia a se manifestar acerca da manutenção 
e limpeza da área. A resposta está datada de 29 de maio de 2014 (Ofício CAM n. 387/2014). 

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 
assunto, o subscritor submeteu à elevada apreciação plenária o Requerimento n. 940/2014, 
reiterando o pedido. Em resposta, a ALL informou que referido serviço havia sido incluído no 
cronograma da Unidade Local e em breve seria realizado (Carta 2730/GRIP/14, datada de 5 
de dezembro de 2014). Todavia, até a presente data a problemática permanece sem 
solução satisfatória. 

Ante ao exposto, em atendimento à solicitação de munícipes e considerando-se, 
precipuamente, o bem estar das comunidades adjacentes à linha férrea REQUEIRO, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício à ALL – América Latina Logística e ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre os avanços obtidos em relação à referida solicitação, 
especialmente no tocante a data prevista para a execução dos serviços pleiteados. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 

REQUERIMENTO N. 674/2015  
 
Assunto: Solicitam novas informações do Chefe do 
Executivo sobre a implantação de melhorias na passarela 
da Feltrin, que liga os bairros Jardim Flórida e Jardim 
Nossa Senhora de Fátima. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:                              
  

Através do Requerimento n. 34/2015 foram solicitadas informações do Chefe do 
Executivo sobre a implantação de melhorias na passarela da Feltrin, que liga os bairros 
Jardim Flórida e Jardim Nossa Senhora de Fátima. 

Em resposta, o Chefe do Executivo informou que a Administração realizaria estudos 
para viabilizar a sugestão de instalação de iluminação na passarela. Com relação à limpeza 
no local, afirmou que a mesma seria incluída no cronograma de obras (Ofício CAM 28/2015). 

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 
assunto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando novas 
informações sobre a matéria, especialmente no tocante aos seguintes aspectos: 

a) A Administração já realizou estudos para viabilizar implantação de iluminação na 
passarela? Na afirmativa, encaminhar cópia do mesmo. 

b) Com relação à limpeza no local, quando o serviço será realizado?   
c) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 16 de setembro de 2015.  

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS                  AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 675/2015 

 

Assunto: Solicita do Chefe do Poder Executivo novas 

informações sobre a possibilidade de celebrar convênio 

com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo visando 

à implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Através do Requerimento n. 458/2013, de autoria do nobre vereador Celso Gomes 

dos Reis Aprígio, foram solicitadas informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade 

de celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo visando à 

implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. 

Em resposta, o Chefe do Executivo (Ofício CAM n. 458/2013) informou que o 

Município estudava a possibilidade de celebração do convênio, desde que minimizados os 

custos para a implantação. 

Por outro lado, é de conhecimento público que o Poder Judiciário em Nova Odessa 

passa por sérias dificuldades, tendo em vista a interdição do imóvel que o sediava. 

Visando solucionar a questão, técnicos do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo visitaram vários outros espaços que analisaram serem apropriados para a instalação 

do prédio do Fórum. Até o momento não há definição acerca do local. Existem reais 

possibilidades de o Poder Judiciário do Município ser novamente alocado no antigo prédio, 

que eventualmente passaria por reformas estruturais. 

Nesse sentido, recentemente o Chefe do Executivo submeteu à apreciação desta 

Casa Legislativa projeto de lei que autoriza o Município de Nova Odessa a locar imóvel 

destinado ao funcionamento do Fórum (PL 76/2015). Após aprovada, referida proposição 

deu origem à Lei Municipal n. 2.971/2015. 

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

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

postulando se digne prestar novas informações sobre a possibilidade da celebração de 

convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo visando à implantação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), considerando-se que a adoção da 

medida ora proposta contribuirá, em demasia, na disseminação da cultura da paz e do 

diálogo em nosso Município, desestimulando condutas que possam gerar conflitos e 

proporcionar às partes uma experiência exitosa de conciliação. 

Nova Odessa, 10 de setembro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO    AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 676/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudo voltado ao recapeamento da Rua 
Heitor Cibin (quadra acima da Av. Ampélio Gazzetta), no 
Jardim Santa Rosa, pelas razões que especifica.  

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Moradores da rua Heitor Cibin, residentes na quadra acima da Av Ampélio Gazzetta 
procuraram a vereadora subscritora onde relataram a necessidade de recapeamento da 
rua, pois o tráfego de veículos aumentou consideravelmente a instalação do Corredor 
Metropolitano. 

Em atendimento à solicitação de moradores da rua, considerando o tráfego intenso 
de veículos na rua Heitor Cibin, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a existência de estudo voltado ao recapeamento total da 
referida rua. 

Nova Odessa, 16 de Setembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO    AVELINO XAVIER ALVES 
 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 677/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a possibilidade de implantar o carrinho de brinquedo para 

o transporte das crianças que são internadas no Hospital 

Municipal. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Através de medidas simples e com baixo custo podemos desenvolver pequenas 

ações de humanização hospitalar. A criança quando levada para o hospital na maioria das 

vezes sente medo e insegurança, principalmente quando ela tem que realizar 

procedimentos cirúrgicos.  

A minha sugestão é que toda criança de até 06 anos de idade seja transportada 

com o carrinho de brinquedo ao invés da maca (exceto em situações que o atendimento 

requer o uso da maca). É uma maneira de descontrair a criança e desmistificar o medo que 

ela sente ao ser levada para internação ou para o centro cirúrgico. O Hospital Unimed de 

Americana já iniciou este novo meio de transporte na sua unidade hospitalar. 

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

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

postulando se digne prestar informações sobre a implantação da sugestão acima 

mencionada. 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 

   

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 678/2015 
 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a construção de 
calçadas no entorno da Escola Simão Welsh pelas razões 
que especifica.    

 
Senhores Vereadores: 

 
Em conversa com munícipes e visita ‘’in loco’’, o vereador subscritor detectou a 

necessidade de construção de calçada no entorno da referida escola, pois os munícipes e 
principalmente as crianças precisam transitar pela Avenida São Gonçalo, pois ainda não 
conta com a referida calçada e isso pode ocasionar acidentes e ate mesmo atropelamentos. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal 
postulando informações sobre a existência de estudos voltados a construção da referida 
calçada. 

Nova Odessa, 17 de setembro de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 

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

REQUERIMENTO N. 679/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de instalação de ponto de parada cedido 
pela EMTU nas ruas João Carlos Pedrosa (esquina com A 
Rua Vicente Lema) e Juscelino Kubitscheck de Oliveira (ao 
lado da Padaria Alany) dos bairros Marajoara e Jd. 
Planalto, respectivamente. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Após ser procurado por moradores dos bairros Jardim Marajoara, jardim Planalto e 
Parque Fabricio, submeto à elevada apreciação plenária o presente REQUERIMENTO dirigido 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade 
de instalação de dois dos pontos conseguidos junto a EMTU nos locais acima especificados. 

Conforme relatam os moradores do Jardim Marajoara, o bairro é atendido 
regularmente por linhas da EMTU, porém, não dispõe de nenhum ponto coberto para 
abrigar os passageiros que embarcam no sentido Americana. Relataram ainda, que no local 
indicado há espaço para a instalação da referida benfeitoria e que ela atenderia boa parte 
dos moradores que utilizam o transporte em questão. 

No caso da região dos bairros Jardim Planalto e Parque Fabricio, com a mudança do 
itinerário das novas linhas o atual ponto de embarque sentido Americana foi desativado e 
os moradores não possuem mais um ponto de ônibus coberto para aguardarem o 
transporte em dias de chuva ou de sol muito intenso. 

Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 
no que tange esta iniciativa, requeira, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao Prefeito Municipal solicitando providências no sentido de materializar as referidas 
solicitações, dando-lhe ciência da proposição. 

 
Nova Odessa, 17 de setembro de 2015. 

 
 

VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N. 680/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de banco no ponto de ônibus situado na 
Avenida João Pessoa, próximo à pista de skate.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de banco 
no ponto de ônibus situado na Avenida João Pessoa, próximo à pista de skate. 

 
Nova Odessa, 17 de setembro de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 681/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a existência de estudo voltado à implantação do Plano 
Municipal de Segurança Pública.  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em artigo intitulado “Afinal, qual é o papel que o município pode ter na segurança 
pública?”, divulgado no site da revista Carta Capital (www.cartacapital.com.br), a 
professora do Departamento de Sociologia e Antropologia e pesquisadora do Centro de 
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Ludmila Ribeiro pontua que, para estruturar a sua intervenção na seara da segurança 
pública, o município deve, inicialmente, compreender qual é a dinâmica da criminalidade na 
cidade, pois, apenas entendendo que fatores estão relacionados ao crime, é que se torna 
possível pensar em ações a serem executadas pela prefeitura para diminuir a sua 
ocorrência. 

Uma vez encerrado o diagnóstico, esse é utilizado como base para a elaboração de 
um Plano Municipal de Segurança Pública, contendo o planejamento, implementação, 
monitoramento e avaliação de ações, projetos e programas que tenham como objetivo a 
prevenção do crime e a redução do sentimento de insegurança no âmbito municipal. 

Nesse sentido, inúmeros municípios vêm adotando esse mecanismo para conferir 
maior segurança aos seus munícipes. A título exemplificativo, citamos a experiência 
ocorrida no Município de São Carlos, que registrava, em 2001, índices preocupantes de 
criminalidade, mesmo se comparados aos das cidades do mesmo porte (informações 
disponíveis em http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/utilidade-publica/plano-municipal-
de-seguranca-publica.html). 

A Prefeitura daquela cidade, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Governo, implantou o Plano Municipal Integrado de Segurança Pública. Os resultados 
alcançados mereceram destaque na imprensa nacional. O plano recebeu o Prêmio Gestão 
Pública e Cidadania de 2005, ficando entre as cinco melhores iniciativas do país. O prêmio 
foi concedido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Fundação Ford e com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Reproduzimos abaixo os planos adotados em 2001, 2004 e 2009 pelo referido 
município: 

1ª. Versão (2001) 
• Criação e implantação da Guarda Municipal; 
• Criação dos Fundos Municipais de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros; 

http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/utilidade-publica/plano-municipal-de-seguranca-publica/115369.html
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• Apoio material às Polícias Civil, Militar, Ambiental e Corpo de Bombeiros, com 
doação de viaturas, compra de equipamentos, reforma de instalações, garantia de 
alimentação e despesas de custeio; 

• Estruturação da Defesa Civil; 
• Programas de inclusão social, de complementação de renda, contemplando 90% 

das famílias em situação de pobreza no município; 
• Atenção prioritária à criança e ao adolescente: garantindo meios para o pleno 

funcionamento dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do Adolescente; 
implantando centros de educação, esporte, cultura e lazer; promovendo palestras 
educativas de combate às drogas e mantendo oNAI – Núcleo de Atendimento Integrado; 

• Municipalização da gestão do trânsito; 
• Programa de recuperação de espaços públicos, aumentando a segurança, a 

qualidade de vida e a auto estima da população; 
• Programa de recuperação de áreas degradadas, identificadas pelo Orçamento 

Participativo; 
• Revitalização de bairros. Além da recuperação urbana, o plano prevê ações 

integradas de habitação, saneamento, infra estrutura, trabalho social, cursos 
profissionalizantes e geração de trabalho e renda, beneficiando cerca de cinco mil famílias 
após a sua conclusão; 

• Implantação do Programa Reluz, em parceria com a CPFL. A iluminação pública 
agora é feita com lâmpadas de vapor de sódio, que iluminam mais e consomem menos que 
as lâmpadas tradicionais, eliminando os pontos escuros que trazem insegurança aos 
munícipes. 

2ª. Versão (2004) 
Além da manutenção das iniciativas preconizadas na primeira versão, o município 

incluiu no Plano as seguintes ações: 
• Apoio ao projeto de monitoramento do centro comercial por meio de câmeras de 

vigilância, coordenado pela Polícia Militar; 
• Criação e implantação dos Centros da Juventude; 
• Criação da Casa Abrigo da Mulher Vítima da Violência; 
• Implantação da Central de Penas e Medidas Alternativas; 
• Construção do Complexo de Defesa e Segurança; 
• Monitoramento via GPS das viaturas da Guarda Municipal; 
• Elaboração do Mapa da Violência e da Criminalidade; 
• Implantação da “lei seca” nas áreas onde as estatísticas indicarem maior índice 

de ocorrências. 
3ª. Versão (2009) 
Para a gestão 2009-2012, somaram-se as seguintes metas ao plano: 
• Implantação da Ronda Escolar pela Guarda Municipal; 
• Ampliação da frota de veículos da Guarda Municipal; 
• Atingir 50 câmeras de vigilância em operação; 
• Atingir a quantidade de 200 membros na Guarda Municipal; hoje já são 120; 
• Aquisição de caminhão para o Corpo de Bombeiros; 
• Requalificação da Defesa Civil; 
• Inscrição do município no Pronasci; 
• Construção da nova sede do NAI no Complexo de Segurança. 
 
Em face do exposto, considerando a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres 

pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à 
implantação de Plano Municipal de Segurança Pública em nossa cidade. 

 
Nova Odessa, 17 de setembro de 2015. 

 
 
 

JOSÉ PEREIRA 

http://www.linkway.com.br/nai
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REQUERIMENTO N. 682/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas que poderão ser adotadas para minimizar os 

problemas decorrentes da ausência de sistema de 

distribuição de água e coleta e afastamento de esgoto nos 

bairros Acapulco, Las Palmas e Recreio. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor conversou nesta data com munícipes residentes nos bairros 

Acapulco, Las Palmas e Recreio, que postularam a adoção de medidas urgentes para 

minimizar os problemas decorrentes da ausência de sistema de distribuição de água e 

coleta e afastamento de esgoto naquelas localidades. 

Segundo os moradores, eles estão sem água para o consumo, pois os poços ou 

secaram, ou estão contaminados. A mesma situação precária se verifica com relação ao 

esgoto, uma fez que as fossas sépticas não são adequadas e suficientes, ocorrendo o 

vazamento constante de dejetos.  

A necessidade de implantação de sistema de abastecimento de água e de coleta e 

afastamento de esgoto nos referidos bairros já foi discutida nesta Câmara Municipal, em 

2013, através do requerimento n. 628/2013, de autoria do ilustre vereador Celso Gomes 

dos Reis Aprígio. 

Na ocasião, o Chefe do Executivo informou que a Administração finalizava estudos 

e realizaria projeto acerca do saneamento básico da região (Ofício CAM n. 662/2013). 

Este Legislativo também aprovou o requerimento n. 103/2013, de autoria do nobre 

vereador Vladimir Antonio da Fonseca, postulando informações da Prefeitura sobre a 

possibilidade de implantação de poço artesiano e fossa séptica comunitários nos referidos 

bairros, para auxiliar a população residente naquela localidade.   

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

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

postulando informações sobre as medidas que poderão ser adotadas para minimizar os 

problemas decorrentes da ausência de sistema de distribuição de água e coleta e 

afastamento de esgoto nos bairros Acapulco, Las Palmas e Recreio.  

 

Nova Odessa, 17 de setembro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 212/2015 
 

Assunto: Apelo à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 
de São Paulo, postulando a isenção da anuidade relativa 
ao exercício de 2016 para os advogados novaodessenses, 
pelas razões que especifica. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Desde a interdição do prédio que abrigava o Fórum de Nova Odessa, ocorrida em 
janeiro do corrente ano, esta Câmara Municipal tem prestado todo o auxílio necessário aos 
órgãos competentes, objetivando o restabelecimento dos serviços judiciários em nossa 
cidade.  

Em reunião realizada no dia 20 de janeiro, no Tribunal de Justiça de São Paulo, com 
a presença dos juízes assessores da presidência para a área de Patrimônio e Contratos e de 
uma comitiva organizada pela OAB de Nova Odessa, composta pelo prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, pelos juízes Drª. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman e Dr. Gabriel 
Baldi de Carvalho, pelo presidente e vice-presidente da OAB local, Dr. Alessandre Passos 
Pimentel e Dr. Osmar Alves de Carvalho, e pelo advogado e vereador subscritor, foi definido 
que os proprietários do imóvel contratariam profissionais para estudos técnicos detalhados, 
sendo que, até o avanço desses estudos, permaneceria a interdição do Fórum.  

O expediente, atendimento ao público em geral e prazos processuais continuariam 
suspensos e o atendimento de medidas urgentes ocorreria em Americana. Por último, foi 
enviado um motorhome para Nova Odessa para a realização de audiências agendadas. 

Em 12 de maio passado, tendo em vista a demora no pleno restabelecimento das 
atividades judiciárias em nossa cidade, os advogados novaodessenses andaram, em 
manifestação, da sede da OAB até o prédio do Fórum, de braços dados, ao som do Hino 
Nacional.  

Em frente ao prédio interditado, o presidente da OAB leu um discurso em repúdio à 
demora na solução do problema que envolvia a interdição do referido local e entregou ofício 
à Drª. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, juíza diretora do Fórum de Nova Odessa, 
pedindo a adoção das medidas necessárias voltadas ao pleno restabelecimento dos 
serviços em questão. 

Posteriormente, a Prefeitura adaptou um imóvel para abrigar parte das atividades 
judiciárias, sendo que o Plenário desta Casa Legislativa foi cedido ao Poder Judiciário para 
que algumas audiências pudessem ser realizadas. 

Em que pese a junção de esforços havida, o trabalho advocatício desenvolvido em 
Nova Odessa neste ano ficou comprometido, sendo que o impacto econômico causado na 
vida desses profissionais foi demasiadamente grande. 

Nesse sentido, buscando uma alternativa para minimizar os problemas dos 
advogados locais, no último dia 10 de setembro, o presidente da 236ª OAB, Dr. Alessandre 
Passos Pimentel, encaminhou ofício ao presidente da OAB Secção São Paulo, Dr. Marcos da 
Costa, postulando a desoneração dos inscritos no quadro da subsecção de Nova Odessa do 
pagamento da anuidade devida à entidade para o exercício de 2016.  

Mais uma vez, em apoio aos advogados novaodessenses, entendo que esta Casa 
Legislativa deva auxiliar a 236ª Subsecção da OAB nessa nova empreitada.  

Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, proponho aos 
nobres pares a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, 
postulando a isenção da anuidade para os advogados novaodessenses relativa ao exercício 
de 2016. 

Requeiro, ainda, seja dada ciência da presente proposição ao Dr. Alessandre 
Passos Pimentel, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção de Nova 
Odessa. 

Nova Odessa, 11 de setembro de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 213/2015 
 

Assunto: Congratulações com a estudante Danielle Vilas 
Longhini, que representará a cidade de Nova Odessa nas 
Paralimpiadas Escolares, na cidade de Natal, nos dias 23 e 
28 de novembro.    

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a estudante Danielle Vilas Longhini, que 
representará a nossa cidade nas Paralimpiadas Escolares que será realizada na cidade de 
Natal, nos dias 23 e 28 de novembro.  

O evento é organizado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).   
A atleta Danielle Vilas Longhini, que compete no goalball foi uma das cinco 

estudantes que conquistou a vaga na equipe, na seletiva dos jogos escolares realizada na 
cidade de Lindoia no mês de agosto.  

O evento reúne alunas deficientes visuais da rede pública e privada, com faixa 
etária entre 13 e 17 anos. Danielle garantiu a vaga após ser selecionada entre outras 15 
meninas de outras cidades.  

Em 2014, ela foi convidada para participar da seletiva após uma representação da 
modalidade feita da Escola Objetivo de Nova Odessa.     

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) reuniu mais de 350 municípios, 
sendo dividido em quatro etapas distribuídas por modalidades e rede de ensino. 

Parabéns Danielle pela participação e conquista da vaga.            
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Reynaldo de Alencar Maluf, nº 165, Jardim Santa Rita I), dando-lhe 
ciência da proposição. 

Nova Odessa, 11 de setembro de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

MOÇÃO N. 214/2015 
 

Assunto: Aplausos a Diretora de Normas Pedagógicas 
Rosimar Paschoalim Antônio, pelo excelente trabalho 
realizado no setor de Educação Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos á Diretora 
de Normas Pedagógicas Rosimar Paschoalim Antônio, pelo excelente trabalho realizado no 
setor de Educação Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional dessa 
servidora merece o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
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MOÇÃO N. 215/2015 

 

Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e com o 

Secretário de Esportes pelo convênio firmado para 

execução da primeira pista de atletismo do município, que 

será implantada no Complexo Esportivo do Jardim Santa 

Rosa.  

Senhor Presidente,     

Senhores Vereadores: 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos 

com o Prefeito Municipal e com o Secretário de Esportes pelo convênio firmado para 

execução da primeira pista de atletismo da cidade, que será implantada no Complexo 

Esportivo do Jardim Santa Rosa.  

A ordem de serviço para início da obra da primeira pista de atletismo da cidade foi 

assinada na manhã de hoje (16/09).  

A obra foi dividida em cinco etapas, sendo que primeira corresponde à preparação 

do solo e demarcação da pista, que será construída no padrão oficial da Confederação 

Brasileira de Atletismo (CBAt). A empresa contratada tem prazo de 60 dias para concluir os 

trabalhos.  

A obra está orçada em R$ 930 mil, sendo que deste montante o vereador Antônio, 

conseguiu uma emenda parlamentar no orçamento da União, no valor de R$ 245 mil, 

através do deputado federal Carlos Zarattini (PT). 

Com a finalização dos trabalhos, a população poderá utilizar de mais um 

importante espaço esportivo em Nova Odessa. 

O empenho e a dedicação dos congratulados merecem o reconhecimento desta 

Casa Legislativa.  

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

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

congratulados, dando-lhes ciência da proposição. Requeiro, ainda, sejam estendidos os 

cumprimentos ao vereador Antonio Alves Teixeira, pelas razões antes mencionadas. 

 

Nova Odessa, 16 de setembro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

21 DE SETEMBRO DE 2015 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 62/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE  
DISPÕE SOBRE O TEMPO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM CARTÓRIOS NO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Projeto de lei contém uma emenda substitutiva. 
 

EMENDA N.01/2015 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA AO PROJETO DE LEI N. 62/2015. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 
 
Art. 1º. Dê-se ao parágrafo único do art. 5º do Projeto de Lei n. 62/2015 a seguinte 

redação: 
“Art. 5º. (...) 
Parágrafo único. A partir do primeiro dia útil, posterior ao recebimento da denúncia, 

o órgão fiscalizador terá o prazo improrrogável de trinta dias para se manifestar 
conclusivamente, já incluídos cinco dias para a defesa do Cartório”. 

Nova Odessa, 13 de julho de 2015. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 
PARECER DA EMENDA: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de emenda substitutiva ao projeto de lei (PL) que “dispõe sobre o tempo 

máximo para atendimento aos usuários em Cartórios no município de Nova Odessa e dá 
outras providências”, protocolizada em 14 de julho de 2015. 

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

O substitutivo apresentado restringe-se em corrigir a redação do parágrafo único, 
do art. 5º, fazendo constar o termo ‘Cartório’, onde antes estava previsto ‘instituição 
bancária’. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do substitutivo ao PL nº 

62/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 28 de julho de 2015. 

AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
 
 PROJETO DE LEI N. 62/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE  
DISPÕE SOBRE O TEMPO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM CARTÓRIOS NO 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 

 
Art. 1º. Ficam os Cartórios do Município obrigados a atender aos usuários em 

tempo razoável.  
Art. 2º. Entende-se por tempo razoável para atendimento:  
I - até vinte minutos em dias normais, e 
II - até trinta e cinco minutos em véspera ou após feriados prolongados. 
Art. 3º. Os Cartórios têm o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta 

lei, para se adaptarem às exigências da mesma.  
Art. 4º. Aos infratores desta lei, serão aplicadas as seguintes punições: 
I - advertência; 
II - multa de 100 UFESPs, na reincidência, e  
III - multa de 150 UFESPs, a partir da segunda reincidência. 
Art. 5º. A denúncia do usuário, devidamente comprovada, será encaminhada junto 

ao órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da norma instituída por esta lei.  
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Parágrafo único. A partir do primeiro dia útil, posterior ao recebimento da denúncia, 
o órgão fiscalizador terá o prazo improrrogável de trinta dias para se manifestar 
conclusivamente, já incluídos cinco dias para a defesa da instituição bancária.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 15 de junho de 2015. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
PARECERES DO PROJETO: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dispõe sobre o tempo 

máximo para atendimento aos usuários em Cartórios no município de Nova Odessa e dá 
outras providências”. O PL, número 62/2015, foi protocolizado em 16.06.2015, e tramita 
sob nº 140/2015. 

Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer, elaborando-o como segue. 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário RE397094, “A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos 
usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina 
dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a 
Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I”. Eis a ementa: 

EMENTA: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável 
de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 

1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos 
serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros 
públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui 
aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. 

2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em confronto com 
a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e 
de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem de temas 
totalmente diversos. 

3. RE conhecido e desprovido. 
Nesse sentido, verifica-se que o PL se harmoniza com as disposições contidas no 

artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, e com o artigo 15, inciso I, da LOM. 
2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 62/2015, consoante 

a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 30 de junho de 2015. 

AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
 

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

dispõe sobre o tempo máximo para atendimento aos usuários em Cartórios no município de 
Nova Odessa e dá outras providências. 

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

Em relação aos aspectos econômico-financeiros do projeto, as medidas instituídas 
não representarão aumento da despesa pública. Primeiro, porque os cartórios são os 
destinatários finais das obrigações instituídas. Segundo, porque a Prefeitura já dispõe de 
setores e servidores específicos para proceder à fiscalização necessária ao cumprimento 
das obrigações.  

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

Nova Odessa, 24 de agosto de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA    AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Antonio Alves Teixeira, que 
dispõe sobre o tempo máximo para atendimento aos usuários em Cartórios no município de 
Nova Odessa e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio 
Ambiente, avoco a relatoria do parecer. 

O escopo do presente projeto de lei é garantir aos usuários dos Cartórios um 
atendimento digno e eficiente. Para tanto, estão sendo fixados os seguintes prazos para 
atendimento: 

I - até vinte minutos em dias normais, e 
II - até trinta e cinco minutos em véspera ou após feriados prolongados. 
Conforme apontado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 397.094-1, as atividades 

desenvolvidas pelos serviços notariais e de registro estão sob a égide do Código de Defesa 
do Consumidor.  

Assim, a presente proposição visa combater possíveis práticas abusivas e danosas 
cometidas em detrimento do consumidor novaodessense.  

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto 
de lei.  

Nova Odessa, 31 de agosto de 2015. 
JOSÉ PEREIRA  VAGNER BARILON   CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
Nova Odessa, 18 de setembro de 2015. 

  
 
 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Escriturário 


