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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 
 
PROJETO DE LEI N. 108/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE 

ESTABELECE NORMAS PARA A DENOMINAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO E CONGÊNERES, CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2015, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO, QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013. 

 
Senhores vereadores foi convocada Sessão Solene a ser realizada no dia 04 de 

dezembro de 2015, com inicio às 17:30 horas, no Plenário “Simão Welsh” – Câmara 
Municipal de Nova Odessa, visando a entrega do Título de Cidadão Novaodessense ao 
Excelentíssimo Senhor José Renato Nalini – Decreto Legislativo 276 de 14 de outubro de 
2015. 

 
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. 885/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 
urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) da Rua Antonio Ferreira, frente ao Nº 03, no 
Parque Residencial Triunfo. 
 

2. N. 886/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica com urgência a limpeza do terreno um (espaço Público) situado na Rua Niterói, no 
Jardim São Jorge. 
 

3. N. 887/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de uma, área pública, e campo de 
Futebol, Rua Brasília no Jardim do São Jorge. 
 

4. N. 888/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica com urgência a limpeza do terreno um (espaço Público) situado na Rua Florianópolis, 
no Jardim São Jorge. 
 

5. N. 889/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a limpeza e a retirada do mato da Rotatória, situada na Rua Porto Alegre esquina 
com a Rua Goiânia no Jardim São Jorge. 
 

6. N. 890/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a necessidade de limpeza e retirada de entulho, com certa urgência, na área em 
frente à APADANO, na Rua Celeste Cereser Paulão, no Jardim Santa Luiza II. 
 

7. N. 891/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a substituição dos rufos que estão soltos e a manutenção nos telhados das casa da 
Vila dos Idosos. 
 

8. N. 892/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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Indica a manutenção do telhado da APADANO - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 
Auditivos de Nova Odessa, no Jardim Santa Luiza II. 
 

9. N. 893/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Indica a necessidade de substituição da iluminação pública (lâmpada queimada) na Rua 
Antonio Ferreira Freire, em frente ao n. 03, no Residencial Triunfo. 
 

10. N. 894/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza das áreas públicas localizada no Bairro 
Campos Verdes conforme especifica. 
 

11. N. 895/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 
urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) da Rua Vicente Lema, após o nº 369, no 
Jardim Marajoara. 
 

12. N. 896/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 
urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) da Rua Joaquim Lourenço da Silva, Nº 394, 
Jardim Marajoara. 
 

13. N. 897/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a necessidade de implantação de lombada na Rua Angelo Cocato, próximo à entrada 
do Residencial das Árvores. 
 

14. N. 898/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a necessidade de implantação de lombada na Rua Pastor Cláudio Almeida, próximo à 
entrada do Residencial das Árvores. 
 

15. N. 899/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a necessidade de implantação de lombada na Rua Rosalina Izidoro Brazilino, próximo 
à entrada do Residencial das Árvores. 
 

16. N. 900/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica a necessidade de reparo em  “canaleta de escoamento” de água na Rua Dante 
Gazzetta, esquina com a Henrique Félix, na Vila Azenha. 
 

17. N. 901/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de três árvores situadas na Rua 
Gertrudes Ximenes Carrion, defronte ao número 1, na Vila Azenha. 
 

18. N. 902/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de roçar e retirar entulho despejado no Campo de 
Futebol situado na Rua Gertrudes Ximes Carrion. 
 

19. N. 903/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de necessidade de limpeza de bueiro situado na 
Rua Gertrudes Ximenes Carrion, defronte ao número 1, na Vila Azenha. 
 

20. N. 904/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Bento Toledo Rodovallo, entre as Ruas Henrique Félix e Antonio 
Carreon, na Vila Azenha. 
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PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

1. N. 285/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Norberto Pires. 
 

2. N. 286/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Newton Fernandes Freitas. 
 

3. N. 287/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Yoshinori Miyazaki. 
 

4. N. 288/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Hélio Rodrigues. 
 

5. N. 289/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Moisés Mendes da Silva. 
 

6. N. 290/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento de Kemily Victória da Silva Bezerra. 
 

7. N. 291/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Bauler. 
 

8. N. 292/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Darcy Antônio Beisman. 
 

9. N. 293/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Pereira do Nascimento. 
 

10. N. 294/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ivo Constancio. 
 

11. N. 295/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Gabriel Pedro dos Santos. 
 

12. N. 296/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antonio Moreira Penha. 
 

13. N. 297/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Eliete Passanha Felicio. 
 

14. N. 298/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Julieta Kremper dos Santos. 
 

15. N. 299/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Elisabete de Campos. 
 

16. N. 300/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Lucia Madergan Tonin. 
 

17. N. 301/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Leni de Campos Oliveira. 
 

18. N. 302/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza Miranda Fasanelli. 
 

19. N. 303/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Teodoro de Jesus. 
 

20. N. 304/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Moura Soares. 
 

21. N. 305/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Maria da Conceição Moura. 
 

22. N. 306/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Flavia Lima. 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 
presentes os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua quadragésima primeira sessão 
ordinária do terceiro ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 
(dezoito) horas e 12 (doze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Rita de 
Cássia Cheroti Martinhão proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 874/2015 que indica a limpeza de 
todas as bocas de lobos situadas na Avenida Guadalajara, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO 
N. 875/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade da retirada de entulhos em toda a 
extensão da Rua Ilda Bagne da Silva. INDICAÇÃO N. 876/2015 que indica a sinalização no 
solo (faixa de pedestre) na Rua Olívio Bellinati, em frente ao Supermercado Paraná, no 
Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 879/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade da 
retirada de entulhos, varrição e capinação das calçadas próximas a Igreja Bakita, no Jardim 
Alvorada. Da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, INDICAÇÃO N. 877/2015 que indica 
ao Poder Executivo a implantação de novas vagas para idosos nas principais ruas do centro 
da cidade, próximo ao supermercado Paulistão. INDICAÇÃO N. 878/2015 que indica ao poder 
Executivo a implantação de duas lombadas na Rua Heitor Penteado, nas proximidades do n. 
199 em frente ao Clube da Melhor idade, pelas razões que especifica. Do vereador VAGNER 
BARILON, INDICAÇÃO N. 880/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores 
competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Angelina Franciscangelis Piconi 
entre as Avenidas Ampélio Gazzetta e Pero de Oliveira, Green Village. INDICAÇÃO N. 
881/2015 que indica ao Poder Executivo que através dos setores competentes faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua Antonio Bazan, no Jardim Flórida, em toda a sua 
extensão. INDICAÇÃO N. 882/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores 
competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Daniel Empik, no Jardim 
Flórida, em toda a sua extensão. INDICAÇÃO N. 883/2015 que indica ao Poder executivo 
que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Mario 
Valente entre as ruas, Antonio Mauerberg e Francisco Carrion, no jardim Flórida. INDICAÇÃO 
N. 884/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e reparo em bueiros 
existentes na Avenida Brasil (faixa 01). ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA é 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a realização de debate em atendimento 
ao REQUERIMENTO N. 741/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que 
convoca os servidores que especifica, para prestar informações sobre as ações de combate 
à Dengue desenvolvidas no município (faixa 03). Encerrado o debate, o presidente anuncia 
a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 769/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
existência de projeto voltado à realização de “Feira do Comércio e da Indústria” em nosso 
município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N. 770/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a existência de 
projeto voltado à realização de shows e eventos no espaço destinado ao bolsão de 
estacionamento (área da antiga Fepasa). É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 
771/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações 
complementares do Chefe do Executivo sobre a implantação de um bolsão de 
estacionamento paralelo à linha férrea. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). REQUERIMENTO N. 791/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre a limpeza de todas as bocas de lobo situadas na Avenida Carlos Botelho, 
bem como sobre a mudança do ponto de ônibus situado próximo à Câmara Municipal. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 792/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre medidas voltadas a 
intensificar a ronda policial em toda extensão da linha férrea no município, pela razão que 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 793/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a limpeza de 
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galhos cortados e caídos, poda das árvores e notificação dos proprietários de terrenos cujo 
mato está alto e com a presença de animais peçonhentos na Rua dos Idosos, no Jardim 
Campo Belo. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 794/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a instalação de 
duas bombas (buster) no Jardim Campo Belo, pelas razões que especifica. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
10). REQUERIMENTO N. 795/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as doações, cessões, permissões e autorizações de 
uso de áreas públicas realizadas a entidades privadas, no período de janeiro de 2013 até a 
presente data. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 796/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a realização de 
gestões junto ao Governo do Estado de São Paulo, objetivando a disponibilização em nosso 
Município de uma das Carretas do Programa “Mulheres do Peito”, nos mesmos moldes 
realizados no Município de Sumaré. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 797/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a manutenção das ruas do Jardim Campo Belo. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 
REQUERIMENTO N. 798/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações complementares do Prefeito Municipal sobre a alteração na jornada de 
trabalho dos setores responsáveis pela limpeza e manutenção da cidade, mediante a 
implantação de dois turnos de atividades (uma equipe trabalharia das 7h às 12h e a outra 
das 13h às 17h). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 799/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da CPFL sobre a possibilidade de instalação de 
transformadores nos loteamentos de chácaras situados em Nova Odessa. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
15). REQUERIMENTO N. 800/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita, 
para fins de fiscalização, cópia dos documentos que especifica, relacionados à construção 
de pista de atletismo no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. É 
colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 16). REQUERIMENTO N. 801/2015 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o recebimento de sobras de material de construção para a doação a pessoas carentes 
e entidades beneficentes ou habitacionais, do Munícipio de Nova Odessa. É colocado em 
discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 17). REQUERIMENTO N. 802/2015 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a implantação de um Banco de Remédios, Equipamentos e Materiais de Medicina, no 
Município de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 803/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o Decreto n. 5.296/2004, que regulamenta a Lei da Acessibilidade. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
19). REQUERIMENTO N. 804/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações das Auto Escolas com sede em nosso Município sobre as providências 
que serão adotadas com relação ao cumprimento da Resolução n. 558, de 15 de outubro de 
2015, que dispõe sobre o acesso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para o candidato e 
condutor com deficiência auditiva quando da realização de cursos e exames nos processos 
referentes à Carteira Nacional de Habilitação - CNH. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 
805/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre estudos voltados a implantação do Aplicativo QR codes no 
Cemitério Municipal e nos pontos históricos de nossa cidade. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). 
REQUERIMENTO N. 806/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
solicita informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de reflorestamento as 
margens da represa Recanto III e na área de APP, no Vale dos Lírios. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
22). REQUERIMENTO N. 807/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
solicita informações do Poder Executivo sobre a possibilidade estudo para implantação de 
“lombadas” nas principais ruas do Bairro, conforme especifica. É colocado em discussão, 
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não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). 
REQUERIMENTO N. 808/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados a implantação do Café 
com Android para o grupo da Melhor Idade. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 
809/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações da 
empresa CPFL sobre a manutenção do poste caído a travessa próxima à ponte que liga o 
Jardim Flórida ao bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima (em frente à antiga empresa 
Feltrin). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 810/2015 de autoria da vereadora LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO, convoca os servidores responsáveis da Prefeitura Municipal e 
convida os representantes da CPFL para prestar informações sobre a iluminação pública. É 
colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita a leitura na 
íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO e AVELINO XAVIER ALVES solicitam vista da proposição, 
sendo atendidos por se tratar do primeiro pedido (faixa 26). REQUERIMENTO N. 811/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a existência de estudos voltados a alteração para sentido único de direção da Rua 
Carmine Piconi, no trecho compreendido entre as ruas, Abel Morello e Juscelino Kubitshek, 
onde está situado o Condomínio Residencial Menegatti, no jardim Europa conforme 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 812/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
estudo voltado a abertura de via em frente à portaria da antiga empresa Feltrin (Avenida 
Valentin Feltrin) até a Rua Alexandre Bassora, para melhorar o trânsito na Rua Francisco 
Leite de Camargo. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 813/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a abertura e 
interligação da Rua 16 (Maria Apparecida Guimarães Jirschik), no Jardim Altos do Klavin, à 
Rua dos Pinheiros, no Jardim das Palmeiras. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 
814/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de manutenção de uma ambulância no Cemitério Municipal, 
no Dia de Finados, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 
815/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Poder 
Judiciário e do Dr. Rolf Milani de Carvalho, relacionadas às ações trabalhistas movidas pelos 
ex-funcionários da antiga Indarma Artefatos de Madeira Ltda. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31). 
REQUERIMENTO N. 816/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as medidas adotadas em relação à paralisação do 
serviço de transporte público municipal e transporte escolar, ocorrida na manhã do dia 1º 
de setembro de 2015. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista 
da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 32). REQUERIMENTO 
N. 817/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações 
complementares do Prefeito Municipal sobre a implantação de um Posto da Guarda 
Municipal (SEGAM) e uma Academia da Melhor Idade para atender aos moradores do 
Residencial das Árvores. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 818/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Poder Executivo sobre a 
possibilidade de reativação da lagoa do Parque Ecológico Isidoro Bordon, para a prática de 
pesca. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON e LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 34). REQUERIMENTO N. 819/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltados as pessoas com 
deficiência visual a receberem boletos de pagamento do IPTU impressos em sistema braile, 
no Município de Nova Odessa. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON 
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). 
REQUERIMENTO N. 820/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o estudo de pavimentação e iluminação na 
praça situada na Vila Letônia. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). REQUERIMENTO N. 821/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
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Municipal sobre o estudo de implantação de melhorias no Parque Fabricio. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
37). REQUERIMENTO N. 822/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de estudo voltado a revitalização 
(limpeza) da Rua Dr. João Thienne até o seu final, no Jardim da na Vila Azenha. É colocado 
em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e VAGNER BARILON discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 
823/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, encaminha ao Chefe do Executivo 
cópia do procedimento enviado pela ALL a esta Câmara Municipal, voltado à implantação de 
uma passarela sobre a linha férrea nas ruas Goiânia, Belo Horizonte e Azil Martins, ligando o 
Jardim São Jorge ao Jardim Santa Rosa. É colocado em discussão, os vereadores AVELINO 
XAVIER ALVES, VAGNER BARILON e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 824/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
estudo voltado a abertura da Rua Augusto Klava, até a Avenida Valentin Feltrin, ou a 
implantação de uma rotatória na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, com acesso a entrada do 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, para melhorar o trânsito no local. É colocado em 
discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e VAGNER BARILON discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 40). Tendo em vista o 
decurso do tempo destinado a fase do Expediente, a discussão e votação das proposições a 
seguir especificadas, bem como o uso da Tribuna Livre pelos vereadores inscritos restaram 
prejudicados: REQUERIMENTO N. 825/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações da empresa CPFL sobre a necessária manutenção do poste que se 
encontra caído, situado na Rua Curitiba esquina com Rua Belo Horizonte, no Jardim São 
Jorge. REQUERIMENTO N. 826/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações da empresa CPFL sobre a necessária manutenção do poste que se encontra 
caído, situado na Rua Francisco Leite de Camargo S/ número, no Jardim Santa Luiza II nesta 
cidade. REQUERIMENTO N. 827/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado a 
substituição de duas árvores na Rua Armezinda de Oliveira Ultramar, na altura do n. 68, no 
Residencial Santa Luiza, por outras de menor porte. REQUERIMENTO N. 828/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade 
de envio de projeto de lei para esta Casa Legislativa, disciplinando a concessão de serviço 
público para a exploração econômica da infraestrutura de mobilidade urbana dos pontos de 
parada de ônibus utilizados para embarque e desembarque de passageiros (publicidade nos 
pontos de ônibus). REQUERIMENTO N. 829/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal relacionadas aos empregos públicos de 
Escriturário e Secretário de Escola. REQUERIMENTO N. 830/2015 de autoria da vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações da EMTU (Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos) sobre as medidas que serão adotadas com relação às rampas 
construídas na Avenida Ampélio Gazzetta, cruzamento com a Avenida Eddy de Freitas 
Crisciuma. REQUERIMENTO N. 831/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o horário fixado para o atendimento dos 
munícipes na Secretaria de Educação, em virtude da publicação do Decreto n. 3.460, de 6 
de novembro de 2015. REQUERIMENTO N. 832/2015 de autoria do vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações adicionais do Prefeito Municipal, sobre a 
implantação de ACADEMIA DA MELHOR IDADE no bairro Jardim Lopes Iglesias. 
REQUERIMENTO N. 833/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
construção de cobertura parcial nos parquinhos infantis das escolas e creches municipais, 
conforme especifica. REQUERIMENTO N. 834/2015 de autoria do vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de 
estudos voltados adesão no programa de empréstimo de bicicletas similar ao da cidade de 
Indaiatuba, conforme especifica. REQUERIMENTO N. 835/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de implantação de uma lombada na Avenida Dr. Eddy de Freitas Criciúma, 
próximo do nº 295, e faixa de pedestre no cruzamento dessa via com a Rua Independência, 
no Jardim Bela Vista. REQUERIMENTO N. 836/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de 
implantação de uma mini rotatória na Rua Tamboril, esquina com a Rua das Cabriúvas e 
outras sinalizações permitidas por lei próximo da Igreja Bakita, no Jardim Alvorada. 
REQUERIMENTO N. 837/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do responsável pela Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN 
sobre o cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, de 16 de novembro de 2011. 
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REQUERIMENTO N. 838/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.701/2013, no 
que tange à execução direta dos serviços de limpeza de terrenos. REQUERIMENTO N. 
839/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de 
fiscalização, cópia do relatório elaborado pelo setor de Engenharia da Prefeitura sobre as 
irregularidades nas obras do Corredor Metropolitano Noroeste, mencionado pelo secretário 
de Esportes nas redes sociais. REQUERIMENTO N. 840/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia da escala médica dos plantonistas 
e pediatras do Hospital Municipal, do dia 02 de novembro de 2015. REQUERIMENTO N. 
841/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de 
fiscalização, cópia da escala médica dos plantonistas, pediatras e ginecologistas do Hospital 
Municipal, do dia 03 de novembro de 2015. REQUERIMENTO N. 842/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia da escala 
médica dos plantonistas e pediatras do Hospital Municipal, do dia 06 de novembro de 2015. 
REQUERIMENTO N. 843/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, encaminha ao 
Prefeito Municipal o abaixo-assinado anexo, postulando a implantação de uma lombada na 
Rua Jequitibás, próximo ao n. 229. REQUERIMENTO N. 844/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a execução 
orçamentária, no período de janeiro a outubro do corrente ano, na Educação. 
REQUERIMENTO N. 845/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, 
para fins de fiscalização, cópia dos comprovantes de pagamento efetuados à empresa 
Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 01/2013 (duplicação da Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz). REQUERIMENTO N. 846/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia dos comprovantes de pagamento 
efetuados à empresa Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 01/2013 
(duplicação da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz). REQUERIMENTO N. 847/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 
comprovantes de pagamentos realizados à CPFL. REQUERIMENTO N. 848/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as 
vacinas afetadas pela falta de energia elétrica. REQUERIMENTO N. 849/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da 
CPFL sobre a troca de um poste de madeira situado na Rua Abel Morello esquina com a Rua 
Aécio Venâncio, no Jardim Europa. REQUERIMENTO N. 850/2015 de autoria do vereador 
VAGNER BARILON, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
transferência do “parquinho de madeira” situado à Rua João Carlos Pedroza, esquina com a 
Vicente Lemma para a Praça Vera Lucia S. Lorenzo, localizada na Rua Guilherme Klavin, no 
Jardim Marajoara. MOÇÃO N. 225/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
congratulações com o Sr. Wladiney Pereira Brígida, pelo trabalho desenvolvido junto ao 
Setor de Ambulância do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa. MOÇÃO N. 
246/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao Sargento Jackson 
Giovani Candian pelo recebimento da medalha de Mérito Comunitário. MOÇÃO N. 247/2015 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, repúdio à qualidade dos serviços prestados 
pela CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa e região. MOÇÃO N. 248/2015 de autoria 
do vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o presidente do 1º Tribunal de 
Conciliação e Justiça Arbitral da Região Metropolitana de Campinas – TJAMESP. MOÇÃO N. 
249/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, aplausos a Encarregada 
do setor de Vigilância Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner, pela palestra realizada 
na 10º SIPAT da CODEN com o tema “AIDS/DST”. MOÇÃO N. 250/2015 de autoria do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com a secretária municipal de 
Educação, Claudicir Brazilino Picolo, pelo 8º Fórum Internacional de Educação da RMC. 
MOÇÃO N. 251/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
congratulações com os membros da CIPA e os funcionários da Coden, em razão dos 
trabalhos realizados durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 
SIPAT. MOÇÃO N. 252/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
aplausos a primeira dama Andréa Souza presidente do Fundo Social de Solidariedade, pela 
3ª Caminhada do Outubro Rosa. MOÇÃO N. 253/2015 de autoria do vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, congratulações com as escreventes técnico-judiciárias Fabíola Vaz 
Dalla Costa e Juliana Mello Claro, pelas palestras ministradas nesta Câmara Municipal. 
MOÇÃO N. 254/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, aplausos a 
todos os servidores públicos municipais, em razão do “Dia do Servidor Público Municipal”, 
instituído pela Lei n. 2.718, de 3 de julho de 2013. MOÇÃO N. 255/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Andréa Souza, com o vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio, com a 
assessora Sandra Aparecida de Souza Leme e com a jornalista Marineuza Lira da Silva, pelo 
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lançamento do projeto “Ler, Ouvir e Contar Histórias” e a implantação do “Espaço da 
Leitura e Contação de Histórias” no Clube da Melhor Idade. MOÇÃO N. 256/2015 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com a jovem Camilli Raiana 
Galdino dos Santos, classificada no concurso “Miss Regional Oficial”, representando a 
cidade de Nova Odessa no concurso “Miss São Paulo Oficial”. MOÇÃO N. 257/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com Letícia Akad 
Rodrigues, classificada no concurso “Miss Regional Oficial”, representando a cidade de 
Nova Odessa no concurso “Miss São Paulo Oficial”. MOÇÃO N. 258/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com senhora Ivete Pina, 
organizadora do concurso “Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial”, pela etapa realizada no 
último dia 24 outubro de 2015, na cidade de Santo Amaro. MOÇÃO N. 259/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, aplausos aos Guardas Municipais, Straioto, 
Peterlevitz e Correa “Anjos da Escola” por abordado o tema Bullying com as crianças da 4ª 
série do ensino Fundamental. MOÇÃO N. 260/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, aplausos aos Doutores Palestrantes que participaram da 3º Semana de 
Saúde Bucal. MOÇÃO N. 261/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
congratulações aos ao instituto de Zootecnia, pelo espaço cedido para a realização da 3º 
Semana de Saúde Bucal. MOÇÃO N. 262/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, 
congratulações com o senhor João Roberto Grahl, pelo importante trabalho realizado na 
Diretoria de Promoção Social. MOÇÃO N. 263/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, congratulações com a Diretora de Saúde Básica, Sra. Gláucia Blumer Paulon, pelo 
evento “3ª Semana de Saúde Bucal de Nova Odessa”, realizado entre os dias 19 a 22 de 
outubro, no Instituto de Zootecnia. MOÇÃO N. 264/2015 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, aplausos às doze entidades beneficentes que participaram da 28ª Festa das 
Nações de Nova Odessa. MOÇÃO N. 265/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, congratulações com a jornalista Marineuza Lira da Silva, pelo excelente 
trabalho realizado junto à Assessoria de Imprensa desta Câmara Municipal. MOÇÃO N. 
266/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a Sra. 
Adriana Cristina Welsch Ferraz, pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao Hospital e 
Maternidade Municipal de Nova Odessa. MOÇÃO N. 267/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, aplausos ao prefeito Municipal Benjamim Bill Vieira de Souza e a 
Secretária de Educação Claudicir Brazilino Picolo por acatar o meu requerimento onde 
solicito a participação dos alunos no projeto “Como Nasce um livro” da Editora Adonis. 
MOÇÃO N. 268/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
congratulações com o Prefeito Municipal Benjamim Bill Vieira de Souza e com o Secretário 
de Saúde Sérgio Molina pela celebração do Novembro Azul. MOÇÃO N. 269/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, congratulações com a União Social do 
Movimento AFRO – Descendente de Nova Odessa (USMANO) pela comemoração do Dia 
Municipal e Nacional da Consciência Negra. MOÇÃO N. 270/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com os servidores Paula Mestriner, Angela 
Verderio, Rosa Donadel, João Camargo e Shiroma Benkert, pelos resultados obtidos no 
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) – Portaria do 
Ministério da Saúde n. 1.241, de 20 de agosto de 2015. MOÇÃO N. 271/2015 de autoria do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, apelo ao Excelentíssimo Doutor Teori Zavaski, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja julgada improcedente a ADC 38 
do Art 6° Inciso III e IV da Lei 10.826/2003. MOÇÃO N. 272/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos à primeira-dama Andréa Souza, presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, pelas ações realizadas em Comemoração ao Dia Mundial do 
Diabetes. MOÇÃO N. 273/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
congratulações com os alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho II da ETEC de 
Nova Odessa, pelo evento realizado durante a “Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho – SIPAT”. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA –  
01 – PROJETO DE LEI Nº. 66/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE 
ESTABELECE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS 
ONDE SE REALIZAM AS FEIRAS-LIVRES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. É colocado em discussão, 
o vereador VAGNER BARILON solicita o adiamento da discussão por duas sessões. O pedido 
de adiamento é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 41). 02 – PARECER DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO 
DE LEI N. 48/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE INSTITUI 
"MINI-FARMÁCIA" NO HOSPITAL MUNICIPAL. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita o adiamento da discussão por duas sessões. O pedido de 
adiamento é submetido ao Plenário, sendo reprovado. O parecer é colocado em discussão, 
o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra do parecer, sendo o 
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pedido atendido. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta. O vereador VAGNER 
BARILON suscita questão de ordem sobre a manifestação realizada pelo vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, os vereadores 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON, AVELINO XAVIER ALVES e ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA discursam. O parecer é colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos 
favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) e 
dois votos contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 42). 03 
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 63/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM 
INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM 
SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS. É colocado em discussão, o vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita o adiamento da discussão por duas sessões. O pedido de 
adiamento é submetido ao Plenário, sendo reprovado. O parecer é colocado em discussão, 
o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. O parecer é colocado em votação, sendo 
APROVADO por seis votos favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
e VAGNER BARILON) e dois votos contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER) (faixa 43). 04 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 65/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 
PEREIRA, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA UNATI - UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA 
IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON 
solicita o adiamento da discussão por duas sessões. O vereador JOSÉ PEREIRA suscita 
questão de ordem sobre o pedido de adiamento, alegando que somente o autor do projeto 
pode formulá-lo. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o presidente 
informa que o pedido de adiamento pode ser formulado por qualquer vereador. O pedido de 
adiamento é colocado em votação, sendo aprovado por seis votos favoráveis e dois votos 
contrários (CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ PEREIRA) (faixa 44). 05 – PROJETO DE LEI N. 
73/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 
2000, DE 2 DE JULHO DE 2004, QUE PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO E O USO DE CEROL 
(MISTURA DE COLA E VIDRO MOÍDO) NESTE MUNICÍPIO. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita o adiamento da discussão por três sessões. O 
pedido de adiamento é colocado em votação, sendo aprovado (faixa 45). Na sequência, os 
vereadores JOSÉ PEREIRA (faixa 46), ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 47), VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA (faixa 48) e VAGNER BARILON (faixa 49) utilizam a Tribuna Livre 
para Explicação Pessoal. Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será 
realizada no dia 30 de novembro de 2015. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a 
sessão (faixa 50). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário      Presidente   2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 810/2015 

 
Assunto: Convoca os servidores responsáveis da 
Prefeitura Municipal e convida os representantes da CPFL 
para prestar informações sobre a iluminação pública.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Na sessão ordinária realizada em 3 de novembro passado, durante a discussão do 
requerimento n. 783/2015, de autoria da primeira subscritora, que solicitava informações 
do Chefe do Executivo e da CPFL, sobre a possibilidade de instalação de espaçador na 
fiação do poste da Travessa 21, no Parque dos Lírios, foi apontada a necessidade de um 
debate para tratar diretamente com os representantes da CPFL, sobre a má qualidade dos 
serviços prestados pela referida concessionária à população novaodessense, bem como 
sobre a necessidade de manutenção de toda a rede do município.  

Além do requerimento acima mencionado, na mesma sessão ordinária ainda foram 
apresentadas as seguintes proposições relacionadas aos problemas no fornecimento de 
energia elétrica para Nova Odessa: 

- Moção n. 247/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, repúdio à qualidade 
dos serviços prestados pela CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa e região. 

- Requerimento n. 784/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, que solicita 
informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a possibilidade de instalação de um 
poste de iluminação pública na Rua Jose Carlos de Oliveira, ao lado do número 725, no 
Jardim Marajoara. 

- Requerimento n. 787/2015, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves, que solicita 
informações da CPFL sobre a adoção da medida que especifica, relacionada à substituição 
dos postes de energia elétrica e a manutenção da fiação (intervenção das demais empresas 
que utilizam os postes da CPFL para a manutenção dos cabos).  

Registre-se que nesta legislatura já foram apresentadas 136 (cento e trinta e seis) 
proposições dirigidas à CPFL1. 

A quantidade de proposições existentes demonstra a precariedade dos serviços 
prestados pela concessionária e justifica a realização de um debate com urgência nesta 
Casa Legislativa.  

Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria, 
REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem 
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, convocando os servidores Erick Ortolano 
Silva, Diretor de Obras Públicas, Mauro Renato Moretto, Diretor de Assuntos Jurídicos e 
Vanderlei Cocato Batista, Chefe de Gabinete, para prestar informações sobre o assunto, no 
próximo dia 7 de dezembro de 2015, às 18 horas, nesta Casa de Leis. 

REQUEREMOS, por último, seja encaminhado ofício à gerência da CPFL e à ACINO, 
convidando os representantes dos referidos órgãos para participar do debate em questão. 

Nova Odessa, 4 de novembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
AVELINO XAVIER ALVES    CELSO G. DOS REIS APRÍGIO   JOSÉ PEREIRA 

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS   VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 

                     
1 - 46 proposições de autoria do vereador Avelino Xavier Alves; 
- 40 proposições de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos. 
- 18 proposições de autoria do vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio. 
- 18 proposições de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena.  
- 08 proposições de autoria da vereadora Lucilene Della Ponta Araújo. 
- 03 proposições de autoria do vereador José Pereira. 
- 01 proposições de autoria do vereador Vagner Barilon. 
- 01 proposição de autoria do vereador Vladimir Antonio da Fonseca. 
- 01 proposição de autoria do vereador Cláudio José Schooder.  
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REQUERIMENTO N. 825/2015 
 

Assunto: Solicita informações da empresa CPFL sobre a 

necessária manutenção do poste que se encontra caído, 

situado na Rua Curitiba esquina com Rua Belo Horizonte, 

no Jardim São Jorge.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

conserto do poste que se encontra caído devido as últimas chuvas, situado, na Rua Curitiba 

esquina com a Rua Belo Horizonte, no Jardim São Jorge, o conserto (manutenção) do poste 

se faz necessário para garantir a segurança dos munícipes. Tendo em vista que o mesmo 

ainda se encontra com o fornecimento de energia normalmente, sendo que fiação está a 

menos de dois metros do chão, podendo uma pessoa tocá-la facilmente. 

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

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa CPFL, postulando 

informações sobre o conserto do poste em questão. 

Nova Odessa, 09 de novembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 826/2015 
 

Assunto: Solicita informações da empresa CPFL sobre a 

necessária manutenção do poste que se encontra caído, 

situado na Rua Francisco Leite de Camargo S/ número, no 

Jardim Santa Luiza II nesta cidade.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

conserto do poste que se encontra caído devido as últimas chuvas, situado, na Rua 

Francisco leite de Camargo s/número, no Jardim Santa Luiza II, o conserto (manutenção) do 

poste se faz necessário para garantir a segurança dos munícipes. Tendo em vista que o 

mesmo ainda se encontra com o fornecimento de energia normalmente, sendo que fiação 

está a menos de dois metros do chão, podendo uma pessoa tocá-la facilmente. 

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

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa CPFL, postulando 

informações sobre o conserto do poste em questão. 

 

Nova Odessa, 10 de novembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 827/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a existência de estudo voltado a substituição de duas 
árvores na Rua Armezinda de Oliveira Ultramar, na altura 
do n. 68, no Residencial Santa Luiza, por outras de menor 
porte.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado a 
substituição de duas árvores na Rua Armezinda de Oliveira Ultramar, na altura do n. 68, no 
Residencial Santa Luiza, por outras de menor porte.   

A substituição das duas árvores é necessária devido ao tamanho das mesmas, uma 
vez que elas estão sendo utilizadas para o consumo de drogas, encontros amorosos e como 
abrigo de marginais, causando muitos transtornos aos vizinhos.  

Nova Odessa, 10 de novembro de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 828/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de envio de projeto de lei para esta Casa 
Legislativa, disciplinando a concessão de serviço público 
para a exploração econômica da infraestrutura de 
mobilidade urbana dos pontos de parada de ônibus 
utilizados para embarque e desembarque de passageiros 
(publicidade nos pontos de ônibus). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
 

O prefeito de Campinas encaminhou ao Legislativo daquela cidade projeto de lei 
disciplinando a concessão de serviço público para a exploração econômica da infraestrutura 
de mobilidade urbana dos pontos de parada de ônibus utilizados para embarque e 
desembarque de passageiros. 

Pelo projeto, a concessionária será responsável por todos os custos incorridos no 
exercício da concessão, incluindo os decorrentes do fornecimento, implantação, remoção, 
reposição, remanejamento, manutenção, conservação e limpeza da infraestrutura das 
estações de transferência, abrigos e totens indicativos de parada de ônibus do sistema de 
transporte público do município. 

Em contrapartida, ela terá o direito a auferir remuneração pelos serviços através 
da exploração da comunicação publicitária, em regime de exclusividade, dos espaços 
definidos nas infraestruturas de mobilidade urbana concedidas. 

Resumidamente, o projeto é uma forma de assegurar equipamentos públicos 
apropriados à população e disciplinar a realização de propaganda nesses locais.  

Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se reveste a 
matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar 
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei para este Legislativo semelhante ao projeto 
acima mencionado. 

Nova Odessa, 10 de novembro de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 829/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
relacionadas aos empregos públicos de Escriturário e 
Secretário de Escola. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Recentemente servidora da CMEI Walter Merenda, lotada no emprego público de 
Escriturário foi transferida para outra unidade de ensino. Segundo informações, a 
transferência foi necessária para suprir a ausência de Secretário de Escola na outra 
unidade.    

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 as informações abaixo especificadas relacionadas aos empregos públicos de 
Escriturário e Secretário de Escola: 

a) Quais os motivos que justificam o remanejamento da referida servidora para 
outra unidade de ensino, uma vez que foi contratada pela Administração uma nova 
escriturária? 

b) O ocupante do emprego de Escriturário pode assinar os mesmos documentos 
que são assinados pelo ocupante do emprego de Secretário de Escola?    

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
******************************************************************************************** 

 

REQUERIMENTO N. 830/2015 
 

Assunto: Solicita informações da EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos) sobre as medidas 
que serão adotadas com relação às rampas construídas 
na Avenida Ampélio Gazzetta, cruzamento com a Avenida 
Eddy de Freitas Crisciuma. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Considerando que as rampas de acesso construídas na Avenida Ampélio Gazzetta, 

cruzamento com a Avenida Eddy de Freitas Crisciuma em ambas as rampas, existem postes 
que dificulta o acesso de cadeirantes ao local, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a EMTU 
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), postulando informações sobre as 
medidas que serão adotadas com relação às referidas rampas de ambos os lados. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO  

 
FOTOS TIRADAS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 
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REQUERIMENTO N. 831/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o horário fixado para o atendimento dos munícipes na 

Secretaria de Educação, em virtude da publicação do 

Decreto n. 3.460, de 6 de novembro de 2015. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 28 de agosto passado, foi editado o Decreto n. 3.427, dispondo sobre a redução 

temporária de expediente nas repartições públicas municipais. Nesse sentido, para as 

repartições públicas abaixo elencadas, foi fixado o horário de funcionamento das 8h às 13h, 

no período de 1º de setembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015: 

- Paço Municipal; 

- Segurança e Medicina do Trabalho; 

- Almoxarifado Municipal; 

- Arquivo Público; 

- Diretoria de Transporte e Sistema Viário; 

- Diretoria de Habitação; 

- Diretoria de Promoção Social; 

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; 

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

- Posto Local do Trabalho – PLT; 

- Padaria; 

- Banco do Povo; 

- Diretoria de Proteção ao Consumidor – PROCON; 

- Diretoria de Defesa Civil; 

- Junta Militar; 

- Diretoria de Cultura e Turismo; e, 

- Secretaria de Educação.  

Ocorre que em 7 de novembro passado, foi publicado o Decreto n. 3.460, alterando 

a redação do caput do art. 1º e do caput do art. 2º, do decreto acima mencionado. 

Resumidamente, o novo decreto ampliou o prazo de redução da jornada para 18 de 

dezembro de 2015 e excluiu a Diretoria de Suprimentos e a Secretaria de Educação da 

relação das repartições com o horário reduzido de expediente, as quais passam a cumprir o 

horário normal de funcionamento (das 8h às 17h).   

Em face do exposto, tendo em vista as alterações promovidas pelo Decreto n. 

3.460/2015, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre 

o horário fixado para o atendimento dos munícipes na Secretaria de Educação, posto que 

na semana do dia 9 de novembro, os munícipes que se dirigiram à referida repartição, após 

as 13h, não foram atendidos, pois o local estava fechado. 

 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 832/2015 
 

Assunto: Solicita informações adicionais do Prefeito 
Municipal, sobre a implantação de ACADEMIA DA MELHOR 
IDADE no bairro Jardim Lopes Iglesias. 

 
Senhores vereadores, 

 
Em conversa com moradores do referido bairro, o vereador subscritor detectou a 

necessidade que os moradores têm em relação a entretenimento e locais públicos para 
práticas de atividades físicas destinadas às famílias que residem neste bairro.   

Sabemos os benefícios que uma academia deste tipo traz a pessoas nesta faixa 
etária, pois são aparelhos próprios para exercitar-se sem necessidade de auxilio de 
terceiros, preservando a integridade física dos usuários. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
adicionais sobre a existência de estudos voltados a instalação de uma ACADEMIA DA 
MELHOR IDADE no bairro supramencionado. 

a) Existe estudos para a implantação da referida academia; 
b) Qual a previsão para instalação: 
c) Caso sim, qual o local que pretende instalar. 
 
Nova Odessa, 13 de novembro de 2015. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

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

REQUERIMENTO N. 833/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a construção de 
cobertura parcial nos parquinhos infantis das escolas e 
creches municipais, conforme especifica. 

  
Senhores Vereadores: 

 
 

Em conversa com munícipes e visitas a algumas escolas e creches municipais, o 
vereador subscritor verificou a necessidade de construção de cobertura parcial dos 
parquinhos infantis, pois em dias de muito calor e sol forte, fica impossível a utilização 
destes espaços, pois colocaria a segurança das crianças e até mesmo dos educadores em 
risco. 

Com a cobertura de uma parte dos parquinhos, daria para as crianças 
aproveitarem o sol nos momentos adequados e continuar utilizando mesmo quando o sol 
estiver mais forte, pois a cobertura proporcionaria uma proteção em cima dos brinquedos 
(a cobertura poderia ser de material acrílico, assim proporcionaria claridade). 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a tomada de ações visando a resolução das 
situações acima citadas.    

Nova Odessa, 13 de novembro de 2015. 
 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 834/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados adesão no programa de 
empréstimo de bicicletas similar ao da cidade de 
Indaiatuba, conforme especifica. 

 
Senhores Vereadores: 
 

 
Em conversa com munícipes e também através de matéria jornalística, o vereador 

subscritor observou que a cidade de Indaiatuba tem se destacado na utilização de 
bicicletas. A cidade não é muito plana, o que está fazendo com que cresça o interesse pela 
utilização de bicicletas, principalmente como meio de transporte é o ‘’empréstimo de 
bicicletas’’.  

As bicicletas são construídas através de materiais recicláveis e disponibilizadas 
para a população, ao todo já são 200 bicicletas disponíveis e vem sendo utilizadas com 
muita frequência, elas são emprestadas durante o horário comercial. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo e a Caixa Econômica 
Federal, postulando informações sobre a existência de estudos voltados a implantação em 
nosso município um modelo similar ao da cidade de Indaiatuba.    

Nova Odessa, 13 de novembro de 2015. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

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

 

REQUERIMENTO N. 835/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação de uma lombada na 
Avenida Dr. Eddy de Freitas Criciúma, próximo do nº 295, 
e faixa de pedestre no cruzamento dessa via com a Rua 
Independência, no Jardim Bela Vista. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por morador da Avenida Dr. Eddy de Freitas 

Criciúma que relataram a necessidade de uma lombada, próximo do nº 295, e faixa de 
pedestre no cruzamento dessa via com a Rua Independência, no Jardim Bela Vista. 

Esta avenida tem um fluxo de veículos muito grande, sendo difícil para os 
moradores saírem com seus veículos de suas residências, sendo que já aconteceram vários 
acidentes neste local. 

Na esquina dessa via com a Rua Independência, reside uma família com três 
pessoas com deficiência auditiva. Nesse sentido, as medidas acima mencionadas trarão 
mais segurança às referidas pessoas, aos demais moradores, além dos motoristas e 
pedestres que utilizam esta avenida diariamente.     

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 implantação de uma lombada e faixa de pedestre no 
referido local. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 836/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a possibilidade de implantação de uma mini rotatória na 
Rua Tamboril, esquina com a Rua das Cabriúvas e outras 
sinalizações permitidas por lei próximo da Igreja Bakita, 
no Jardim Alvorada.   

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

com a Rua das Cabriúvas, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a possibilidade de se implantar uma mini rotatória e outras sinalizações 
garantida por lei na referida rua. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 
REQUERIMENTO N. 837/2015 

 
Assunto: Solicita informações do responsável pela 
Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN sobre o 
cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, de 16 
de novembro de 2011. 

Senhor Prefeito, 
Senhores Vereadores: 

  
Na sessão ordinária do dia 29 de abril de 2013, o vereador subscritor teve 

aprovado o requerimento n. 248/2013, através do qual solicitou informações do 
responsável pela Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN de Nova Odessa e do 
Diretor de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, sobre o 
cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, de 16 de novembro de 20112. Tendo em 
vista a ausência de resposta dos órgãos, o subscritor submeteu à elevada apreciação 
plenária no ano seguinte o requerimento n. 336/2014, reiterando os questionamentos 
efetivados. 

Em resposta, o Diretor Técnico da Ciretran aduziu que: “nesta circunscrição não 
possui banca especial, não havendo, no momento, necessidade de cumprimento do art. 3º, 
parágrafo único da referida resolução”. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao responsável pela Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, postulando as 
seguintes informações:  

a) Há possibilidade de instituir banca especial nesta circunscrição? 
b) Na negativa justificar. 
c) Outras informações consideradas relevantes. 
 Nova Odessa, 16 de novembro de 2015.  

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

                     
2 Artigo 3º - Para atendimento aos candidatos com deficiência auditiva no Estado de São Paulo, as instituições ou 
entidades credenciadas para o processo de formação, de atualização, de reciclagem para condutores infratores e 
de qualificação deverão disponibilizar interprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para atendimento da 
demanda, mediante a capacitação de seus instrutores ou por meio de convênios ou contratos com entidades 
especializadas. 
Parágrafo único: Os CFCs que ministram cursos de prática de direção veicular aos candidatos com deficiência 
auditiva e que em sua unidade circunscricional haja banca especial, deverão apresentar no mínimo 1 (um) 
instrutor de trânsito habilitado para atuar como intérprete de LIBRAS, por ocasião da renovação de alvará. 
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REQUERIMENTO N. 838/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

aplicabilidade da Lei n. 2.701/2013, no que tange à 

execução direta dos serviços de limpeza de terrenos. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 20 de maio de 2013 entrou em vigor a Lei n. 2.701, que dispõe sobre a limpeza 

e conservação de terrenos, construção de muros e passeios, e dá outras providências. 

Conforme informações contidas na justificativa, a proposta visava conferir uma 

nova sistemática à legislação atinente à limpeza de terrenos localizados na zona urbana, 

objetivando solucionar a questão de modo mais eficaz, melhorando a qualidade de vida de 

todos os membros integrantes da comunidade.  

O artigo 1º, alínea “a” da referida lei estabelece que os imóveis servidos por 

melhoramentos públicos deverão ser mantidos limpos, livres de lixo, detritos, entulhos e 

quaisquer outros materiais que causem qualquer tipo de poluição, vedado o uso de fogo 

como expediente de eliminação. Após o recebimento da notificação o proprietário tem até 

sete (7) dias para a limpeza de terrenos. 

Esgotados os prazos concedidos, os serviços de limpeza de terreno poderão ser 

executados diretamente pela Prefeitura, que cobrará dos interessados, além da multa, o 

valor de R$ 2,00 (dois reais) por metro quadrado roçado, construção de passeio 2 UFESPs por 

m², sem prejuízo das multas aplicadas (art. 8º). 

Embora a nova lei objetivasse solucionar a questão de modo mais eficaz, grande 

parte dos requerimentos apresentados pelos vereadores que integram esta Casa Legislativa 

continuam solicitando a limpeza de terrenos. 

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 esse assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos: 

a) A Prefeitura está aplicando a Lei n. 2.701/2013, no que tange à execução direta 

dos serviços de limpeza de terrenos? 

b) Na afirmativa, quantas vezes a Prefeitura já executou diretamente os serviços 

de limpeza de terrenos? Encaminhar cópias das notificações respectivas. 

c) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 16 de novembro de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 839/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia do 
relatório elaborado pelo setor de Engenharia da Prefeitura 
sobre as irregularidades nas obras do Corredor 
Metropolitano Noroeste, mencionado pelo secretário de 
Esportes nas redes sociais.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 31 de outubro passado, o secretário de Esportes postou nas redes sociais um 

vídeo acompanhado do texto abaixo transcrito, relacionados aos problemas ocorridos no 

Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa: 

 

A empresa que executa a obra do Corredor Noroeste é responsável pelo 

desmoronamento e queda de parte do alambrado e calçamento no Complexo Esportivo Santa 

Rosa. 

O motivo do aumento do volume de água é que a empresa responsável pela obra 

não implantou 22 caixas pluviais na Avenida Ampelio Gazzetta até a rua Anchieta. 

Vamos cobrar a reparação total do dano causado por essa empresa. 

 

Adiante, em resposta à manifestação de um munícipe, o secretário se manifestou 

da seguinte forma: 

 

(...) existe um relatório apontado pelo responsável de engenharia do município sobre 

as irregularidades desta obra. 

Agora é preciso acelerar o procedimento com a empresa responsável para fazer 

cumprir as obrigações desta referida obra. 

Parabéns por ajudar a questionar.  

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia do relatório elaborado pelo setor 

de Engenharia da Prefeitura sobre as irregularidades nas obras do Corredor Metropolitano 

Noroeste.  

Requeiro, ainda, sejam prestadas as seguintes informações relacionadas ao 

assunto: 

a) As informações prestadas pelo secretário sobre a ausência de 22 (vinte e duas) 

caixas pluviais entre a Avenida Ampélio Gazzetta e Rua Anchieta procedem? 

b) Na afirmativa, quais as medidas que serão adotadas pela Prefeitura para sanar 

essa irregularidade? 

c) Quais os fatores que causaram os danos no Ginásio de Esportes do Jardim São 

Manoel? 

d) Houve falhas envolvendo as obras que estão sendo realizadas no referido 

ginásio? 

e) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 840/2015 

 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia da escala 

médica dos plantonistas e pediatras do Hospital 

Municipal, do dia 02 de novembro de 2015.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia da escala médica dos 

plantonistas e pediatras do Hospital Municipal, do dia 02 de novembro de 2015, indicando o 

número do CRM dos médicos que trabalharam nesse dia. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 841/2015  

 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia da escala 

médica dos plantonistas, pediatras e ginecologistas do 

Hospital Municipal, do dia 03 de novembro de 2015.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia da escala médica dos 

plantonistas, pediatras e ginecologistas do Hospital Municipal, do dia 03 de novembro de 

2015, indicando o número do CRM dos médicos que trabalharam nesse dia. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 842/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia da escala 

médica dos plantonistas e pediatras do Hospital 

Municipal, do dia 06 de novembro de 2015.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia da escala médica dos 

plantonistas e pediatras do Hospital Municipal, do dia 06 de novembro de 2015, indicando o 

número do CRM dos médicos que trabalharam nesse dia. 

Requeiro, ainda, cópia da escala dos enfermeiros que trabalharam no Hospital na 

referida data. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 843/2015  

 

Assunto: Encaminha ao Prefeito Municipal o abaixo-

assinado anexo, postulando a implantação de uma 

lombada na Rua Jequitibás, próximo ao n. 229. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista o abaixo-assinado anexo elaborado pelos moradores da Rua 

Jequitibás e adjacências, postulando a implantação de uma lombada na referida rua, 

próximo ao n. 229 (em frente à Farma 1), REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, 

encaminhando o referido documento e solicitando informações sobre a possibilidade de 

atendimento do pedido nele contido. 

Os munícipes alegam que aquela via possui um grande fluxo de veículos, sendo 

que, além dos acidentes nela ocorridos, o tráfego intenso tem dificultado a parada e o 

estacionamento dos veículos dos moradores, clientes dos comércios locais e a travessia de 

pedestres, especialmente dos idosos e das crianças que frequentam a EMEF Profª Salime 

Abdo.  

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 844/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a execução orçamentária, no período de janeiro a outubro 

do corrente ano, na Educação. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Quando da apresentação do projeto de lei que dispôs sobre as diretrizes a serem 

observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, o prefeito 

apresentou os seguintes valores para a Secretaria de Educação: 

 

0005 Secretaria de Educação 

1024 Aquisição de Veículos p/ Transporte de Alunos   R$ 100.000,00 

1025 Integração Rede de Informática entre escolas   R$ 500.000,00 

1026 Const./Ampl/Ref de Escolar          R$ 2.500.000,00 

2024 Manutenção Ensino Infantil          R$ 4.685.400,00 

2026 Manutenção Ensino Fundamental – Fundo Municipal R$ 11.851.600,00 

2049 Manut. Ensino Fundamental FUNDEB      R$ 11.710.000,00 

2050 Manut. Ensino Infantil FUNDEB         R$ 6.360.000,00 

TOTAL                   R$ 37.707.000,00 

 

Na lei orçamentária, esse valor foi ajustado para R$ 42.544.960,00. 

Consoante as informações transmitidas durante a audiência pública para 

demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo 

quadrimestre de 2015, realizada nesta Casa Legislativa no último dia 29 de setembro, até 

agosto do corrente ano, a Prefeitura havia liquidado, em despesas com a Educação, a 

quantia de R$ 25.784.187,25. 

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 se digne enviar a esta Câmara Municipal informações sobre a 

execução orçamentária, no período de janeiro a outubro do corrente ano, na Educação, 

especialmente nos seguintes aspectos que envolvem a questão:  

a) Listar as 20 (vinte) maiores despesas realizadas no período de 2015, 

abrangendo o custeio e os investimentos na Educação.  

b) Enviar lista das licitações e compras diretas realizadas em exercícios passados e 

em 2015, que oneraram o orçamento da Educação para este ano, contendo o número do 

processo, o objeto e o nome do contratado.  

 

Nova Odessa, 17 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 845/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 

comprovantes de pagamento efetuados à empresa 

Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 

01/2013 (duplicação da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos comprovantes de pagamento 

efetuados à empresa Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 01/2013 

(duplicação da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz), com recursos oriundos dos cofres 

municipais. 

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 846/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 

comprovantes de pagamento efetuados à empresa 

Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 

01/2013 (duplicação da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos comprovantes de pagamento 

efetuados à empresa Galvani Engenharia Ltda., na Concorrência Pública n. 01/2013 

(duplicação da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz), com recursos oriundos do Governo do 

Estado. 

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 847/2015  

 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 

comprovantes de pagamentos realizados à CPFL.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos comprovantes dos três 

últimos pagamentos realizados à CPFL. 

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 848/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

as vacinas afetadas pela falta de energia elétrica.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que várias vacinas estragaram em virtude da falta de energia 

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre 

a quantidade e o tipo de vacinas que foram afetadas pelos apagões e se houve a análise 

das mesmas para comprovar a impossibilidade de utilização. 

Requeiro, ainda, cópia dos documentos relacionados à manutenção das câmaras 

frias que armazenavam as referidas vacinas e da manutenção dos geradores, dos últimos 

cinco meses. 

Requeiro, por último, informações sobre as medidas que foram adotadas para 

evitar a reincidência de problemas dessa natureza. 

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 849/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 
CPFL sobre a troca de um poste de madeira situado na 
Rua Abel Morello esquina com a Rua Aécio Venâncio, no 
Jardim Europa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal e à CPFL, postulando informações sobre a possível troca de um poste de 
madeira   situado na Rua Abel Morello esquina com Rua Aécio Venâncio, no Jardim Europa.  

A troca do poste de madeira se faz necessária pelo motivo que a base toda está 
corroída por cupins, o que gera risco de queda. 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

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

REQUERIMENTO N. 850/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de transferência do “parquinho de 
madeira” situado à Rua João Carlos Pedroza, esquina com 
a Vicente Lemma para a Praça Vera Lucia S. Lorenzo, 
localizada na Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. 

 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de 
transferência do “parquinho de madeira” situado à Rua João Carlos Pedroza, esquina com a 
Vicente Lemma para a Praça Vera Lucia S. Lorenzo, localizada na Rua Guilherme Klavin, no 
Jardim Marajoara. 

A medida se faz necessária, tendo em vista que a Academia ao ar livre existente no 
local é utilizada diariamente por munícipes adultos que praticam atividades físicas e 
poderiam, também, levar seus filhos para desfrutarem de momentos de lazer.  

Assim, diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando se digne manifestar sobre o pedido em questão.  

Nova Odessa, 17 de novembro de 2015. 
VAGNER BARILON 

Fotos tiradas do local 
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REQUERIMENTO N. 851/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o envio de um projeto a esta casa de leis, tratando da 
contratação de jovens e adolescentes em medidas sócio 
educativas por empresas vencedoras de licitação pública.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

Os promotores de justiça e assistentes sociais defenderam no dia 10/04/2015 a 
aplicação de medidas socioeducativas mais eficazes no tratamento de jovens em conflitos 
com a lei. Eles argumentam que as instituições sociais do país estão em estado precário, e 
que a legislação, como o próprio estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que Institui o 
Sistema nacional de Atendimento Sócio Educativo, incentiva a punição cada vez mais 
precoce dos jovens. 

As opiniões também são compartilhadas pela secretária nacional de Assistência 
Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Ieda Castro. Para ela, os jovens até 18 anos 
são indivíduos que devem ser acolhidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. 
"Precisamos dar todo apoio para que crianças e adolescentes se desenvolvam de forma 
integral. Quando cometem um ato infracional, é preciso que sejam dadas oportunidade a 
eles", afirmou. Ieda ressaltou que há um entendimento equivocado sobre causas e efeitos 
que tangem o universo da violência no Brasil. "Não são os adolescentes que estão tornando 
a sociedade um ambiente violento. Na verdade, eles também são vítimas dessa sociedade 
violenta. Muitos desses meninos e meninas viveram experiências de abandono e 
negligência por parte do Estado", completou (http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2015-04/mpf-estuda-medidas-de-ressocializacao-mais-eficazes-para-
jovens). 

Hoje todos nós sabemos que a criminalidade vem crescendo cada vez mais em 
nosso país, principalmente entre os menores. A mídia mostra, praticamente, todos os dias 
adolescentes e até crianças cometendo crimes bárbaros, causando revolta em toda 
sociedade. 

Tal assunto é conflitante, e até certo ponto revoltante, pois o que se observa na 
realidade é que esses menores infratores se tornam piores e dificilmente retornarão à vida 
em sociedade. Sendo assim temos que pensar numa forma de educar para não ser preciso 
encarcerar, caso contrário ficaremos navegando sem rumo, pois independente do tempo de 
internação do adolescente um dia ele voltará a sociedade e aí o que faremos?  

Com base neste contexto a minha sugestão é dar apoio e suporte para os jovens 
que estão passando por estas situações de conflitos e que já estão em medidas sócio 
educativas para que os mesmos tenham a oportunidade de ter um trabalho e perceber que 
eles deverão e serão punidos pelos atos que cometeram mais que ainda tem chance de 
retomar a sociedade, e o primeiro passo é o trabalho pois assim terá recursos para prover o 
seu sustento não sendo necessário recorrer as atividades ilícitas. 

A minha proposta é começar o trabalho aos poucos além de trabalhar na 
prevenção teremos que cuidar também dos que já estão à margem da sociedade e desta 
forma sugiro que as empresas vencedoras de licitação pública sejam parceiras da 
administração municipal, destinando 1% das vagas a estes adolescentes/jovens e em 
qualquer hipótese pelo menos uma vaga ano quadro de pessoal, obviamente que 
respeitando todas as leis e normas de proteção aos adolescentes. Assim estaremos 
garantindo a execução de políticas públicas de proteção e garantia de direitos e de 
aprendizagem. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo sobre a 
sugestão acima mencionada. 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/mpf-estuda-medidas-de-ressocializacao-mais-eficazes-para-jovens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/mpf-estuda-medidas-de-ressocializacao-mais-eficazes-para-jovens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/mpf-estuda-medidas-de-ressocializacao-mais-eficazes-para-jovens
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REQUERIMENTO N. 852/2015  
 

 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de mudança do bueiro situado entre as 
ruas Vitório Crispim e Fioravante Martins, na altura do n. 
48, bem como a substituição da árvore existente no local, 
pelas razões que especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de mudança do bueiro 
existente entre as ruas Vitório Crispim e Fioravante Martins, na altura do n. 48. 

A mudança é necessária, pois os moradores reclamam do mau cheiro e da 
presença de baratas e ratos oriundos desse bueiro. Eles solicitam que o mesmo seja 
removido para outro lugar.  

REQUEIRO, também, informações sobre a possibilidade de substituição da árvore 
situada no referido endereço, pois ela está afetando a estrutura de imóvel existente no 
local.   

Nova Odessa, 19 de novembro de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 853/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
o estreitamento do acesso aos bairros Chácara Recreio 
Represa, Acapulco e Las Palmas.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O acesso aos bairros Chácara Recreio Represa, Acapulco e Las Palmas é assunto 

recorrente abordado por esta Casa Legislativa. 
Nesta legislatura o assunto já foi debatido no Requerimento n. 478/2014 de autoria 

do subscritor e no Requerimento n. 367/2015, de autoria do nobre vereador Vagner Barilon. 
Atualmente foi efetivado um novo estreitamento do acesso aos referidos bairros, a 

poucos metros da Churrascaria Apaloosa para veículos de grande porte, pouco a frente de 
outro já existente. 

Esse incômodo tem sido relatado frequentemente aos vereadores que integram 
esta Casa Legislativa, razão pela qual é imprescindível a intervenção do Poder Legislativo 
no sentido de entender o que está ocorrendo. 

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 estreitamento da referida via. 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

ANTONIO A. TEIXEIRA    AVELINO X. ALVES  LUCILENE D. P. ARAÚJO 
JOSÉ PEREIRA    CLÁUDIO J. SCHOODER   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR A. DA FONSECA 
 

******************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 854/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de alteração do Decreto n. 2.681, de 20 de 
abril de 2011, que disciplina o comércio de ambulantes no 
que tange à Avenida Carlos Botelho. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 20 de abril de 2011 foi publicado o Decreto n. 2.681/2011, que  disciplina o 
comércio de ambulantes em vias do município e dá outras providências. 

Nos termos do art. 1º do referida é proibida a permanência de atividades de 
ambulantes ao longo dos seguintes passeios e vias públicas: 

- Avenida Carlos Botelho; 
- Avenida Ampélio Gazzetta; 
- Rua Rio Branco; 
- Rua Duque de Caxias; 
- Rua Heitor Penteado. 
O art. 2º, por seu turno, estabelece que o infrator flagrado nas áreas descritas no art. 

1º desta lei terá suas mercadorias apreendidas, as quais serão liberadas durante o 
expediente de funcionamento da Prefeitura, após o recolhimento de multas e comprovação 
de legalidade das mercadorias, demonstradas por nota fiscal em nome do ambulante. 

Todavia, fomos procurados por munícipes que postularam a alteração do Decreto em 
questão, para que seja liberado o comércio de, no mínimo, três ambulantes ao longo da 
Avenida Carlos Botelho.  

Ante ao exposto, considerando-se que é competência do Poder Público Municipal 
ordenar as atividades comerciais no âmbito do Município 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 alteração do Decreto n. 
2.681, de 20 de abril de 2011, nos moldes acima mencionados. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 855/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas que serão adotadas em relação às 

recomendações contidas no parecer da 1ª Câmara do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo ao 

processo TC-1651/026/13 (contas do exercício de 2013), 

no que tange à Educação.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

No último dia 13 de novembro, esta Câmara Municipal recebeu o processo 

referente ao TC-1651/026/13 e respectivo julgamento, emitido pela Colenda 1ª Câmara do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativos às contas do exercício de 2013 

apresentadas pela Prefeitura de Nova Odessa.  

Em relação à Educação, foram feitos os seguintes apontamentos pelo agente de 

fiscalização financeira do referido órgão (excertos retirados do relatório): 

 

B.3 APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 

B.3.1 ENSINO 

Conforme informado ao Sistema AUDESP, a despesa educacional atingiu 26,68% da 

receita resultante de impostos. 

De nossa parte, verificamos o que segue: 

(...) 

Conforme apurado pela Fiscalização, o Município aplicou 26,62%, cumprindo o 

artigo 212 da Constituição (no mínimo 25% na educação básica). 

O quadro acima informa que no exercício de 2013 foram aplicados 122,01% do 

FUNDEB recebido. Conforme já relatado no Relatório de Contas do exercício de 

2012, a origem volta a utilizar código de fontes de recursos incorretas para o 

FUNDEB, comprometendo a análise da situação. A parcela diferida de R$ 

1.483.492,50 foi utilizada no primeiro trimestre de 2013, não havendo, porém, 

abertura de conta corrente específica para a sua movimentação, em desatendimento 

ao § 2º do artigo 21 da Lei Federal n. 11.494/07 (às fls. 123 do Anexo I). 

(...) 

AJUSTES: Despesas Impróprias em Educação – Outras 

- Contratação de empresa especializada para execução de serviço de decoração 

para o evento de encerramento do ano letivo da educação infantil: 

Autorização de Fornecimento de 05/12/13; Valor: R$ 25.000,00 (documento às fls. 

151/159 do Anexo I). 

- Aquisição de veículos novos para atendimento no Projeto Anjos da Escola a ser 

desenvolvido em todas as unidades educacionais do município (ronda escolar): 

Nota de Liquidação n. 1, de 30/08/13; Valor: R$ 85.000,00 (documento às fls. 

160/166 do Anexo I). (grifo meu)  

 

Já no tópico voltado à análise da formalização das licitações, dispensas e 

inexigibilidades, o agente apontou falha de instrução na licitação n. 114/PP/2013, voltada a 

aquisição de livros didáticos e pedagógicos a serem utilizados nas bibliotecas escolares e 

em projetos literários nas unidades escolares do município de Nova Odessa, conforme 

especificações dos itens constantes do Anexo I do Edital. 
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Em relação à referida aquisição, o agente realizou os seguintes apontamentos: 

 

Trata-se da aquisição de livros didáticos e pedagógicos para aplicação nas 

bibliotecas escolares e nas unidades escolares do município. Todavia, não 

identificamos nos autos as justificativas para tais escolhas. 

Em resposta à nossa requisição sobre a forma de escolha dos livros, a 

Municipalidade limitou-se a informar que o material selecionado foi determinado 

pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, considerando as 

diretrizes pedagógicas da rede municipal de ensino e o levantamento da 

quantidade e condições do acervo existente. Entendemos as explicações 

insuficientes para o esclarecimento da situação. Documentos às fls. 365/366 do 

Anexo II.  

 

Após as manifestações do prefeito municipal e das assessorias técnicas do TCE, o 

Conselheiro Renato Martins Costa fez as seguintes considerações em seu voto: 

 

Respeitantemente aos recursos destinados ao Ensino Global apurou-se o índice 

de 26,62%, em atendimento à norma inserta no artigo 212 da Constituição 

Federal, sendo cumpridas, também, as prescrições legais relativas à 

remuneração do magistério, com a destinação de 76,05% a esse título. 

Sobre o tema acolho o posicionamento da Assessoria Técnica especializada, a 

qual ratificou as glosas decorrentes da contratação de empresa especializada 

destinada à execução de serviços de decoração para o evento de encerramento 

do ano letivo, bem como os gastos com aquisição de veículos novos destinados à 

ronda escolar, devendo a Prefeitura ser alertada para não mais computar gastos 

no ensino que não se coadunam com as previstas no art. 70 da LDB. 

Igualmente deve a Administração regularizar a questão da contabilização dos 

códigos fontes, a fim de que as despesas apropriadas no Fundeb se limitem aos 

recursos recebidos, com o registro da aplicação de 100%. (grifo meu) 

 

Em relação à falha apontada na licitação n. 114/PP/2013, voltada à aquisição de 

livros didáticos e pedagógicos, o conselheiro observou que: 

 

Com relação aos óbices apurados no capítulo Licitações, Contratos e Execução 

Contratual, como bem observado pela Assessoria Técnica, não possuem 

gravidade suficiente para comprometer as contas; no entanto, cabe severa 

recomendação à origem para rigorosa observância ao contido na Lei Federal 

8666/93. (grifo meu) 

  

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

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

postulando informações sobre as medidas que serão adotadas em relação às 

recomendações acima apontadas. 

 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 856/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação do aplicativo Colab.re na administração 

municipal.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 01 de março de 2015 apresentei o requerimento solicitando a implantação do 

aplicativo Colab.re em nosso munícipio. Em 08/04/2015 em resposta ao meu requerimento 

fui informando que a administração municipal estaria iniciando estudos visando a 

viabilização da proposta, desta forma desejo saber se o estudo já foi concluído. As cidades 

de Sumaré Pirassununga, Campinas já estão com o projeto implantado. 

O Colab.re é uma rede social que faz a ponte entre cidadãos e gestores públicos 

dos municípios brasileiros, por meio do encaminhamento de fiscalizações de problemas 

cotidianos da população, propostas de soluções e avaliações de serviços realizados.  O 

usuário baixa o aplicativo pelo Google Player e já está conectado no sistema. Ele fotografa, 

por exemplo, uma rua com buracos e envia os dados, garantindo a localização geográfica, a 

identificação do cidadão e o problema. Essas informações serão processadas e respondidas 

pela equipe da prefeitura, que vai, inclusive, poder fazer o mapa dos problemas da 

cidade(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). 

 Entre as prefeituras que participam do aplicativo estão: Prefeitura de Curitiba, 

Prefeitura de Teresina, Prefeitura de Rondonópolis e a Prefeitura de Foz do Iguaçu 

(www.eugestor.com/editoriais). O colab.re é baseado em 03 pilares. 

Fiscalize – Ferramenta que permite ao cidadão interagir com a cidade, apontando 

problemas rotineiros, como iluminação pública, calçadas, trânsito, defesa do consumidor, 

entre outros. 

Proponha – Espaço pelo qual os usuários colocam suas ideias/projetos em debate 

com os demais participantes da rede e os municípios. 

Avalie – Espaço para avaliação de serviços, instituições e entidades ligadas ao 

poder público. 

A plataforma foi criada pelos empreendedores Bruno Aracaty, Gustavo Maia, 

Josemando Sobral, Paulo Pandolfi e Vitor Guedes. Lançada em Março de 2013, após três 

meses ganhou o prêmio de Melhor Aplicativo Urbano do Mundo pela fundação franco-suíça 

New Cities na forma direta de fazer críticas e dar sugestões que contribuam para as 

cidades, dedicada a problemas urbanos. Hoje, possui mais de 50 mil usuários que 

compartilham um interesse em comum – a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Está 

disponível na web (www.colab.re) e em aplicativos iOS ou Android.( jornalbrasil.com.br/). 

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

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

Municipal, postulando informações sobre o andamento e planejamento da implantação do 

Colab.re em nosso munícipio. 

  

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://www.colab.re/
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REQUERIMENTO N. 857/2015 
 

Assunto: Solicitamos informações do Prefeito Municipal 
sobre a Concessão de um imóvel para implantação da 
Casa de Acolhimento as Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 21/05/2013 tive um requerimento aprovado por esta casa de leis, onde solicitei 

a implantação da Casa de Acolhimento as Mulheres Vítimas de Violência doméstica. Em 

resposta ao meu requerimento o prefeito municipal informou que estaria levantando 

estudos para colher dados estatísticos sobre o número de violência contra a mulher e iniciar 

estudos acerca da implantação da casa abrigo. 

Hoje fui procurado pela Sr.ª Aurina Domigas de Sá Cantanhede Presidente da 

ADDDFM - Associação Defensora dos Direitos dos Deficientes Físicos e da Mulher, onde ela 

comentou que protocolou junto a prefeitura o pedido de concessão de um imóvel para 

implantação da Casa Abrigo. 

Agora com o apoio dos demais vereadores desta casa de leis solicito novamente ao 

prefeito município que estude a possiblidade de conceder um imóvel para implantação da 

casa em nosso município. 

Em 30 anos, a taxa de homicídios de mulheres no Brasil oscilou em torno de 4,4 

vítimas a cada 100 mil mulheres. Foram assassinadas, entre 1980 e 2010, 91.932 

mulheres. Quase a metade dos casos, 43.486 mortes, ocorreu na última década. Segundo o 

estudo, até os 14 anos de idade os pais são os principais responsáveis pela violência. O 

papel de agressor, porém, vai sendo substituído progressivamente pelo parceiro, ou ex-

parceiro, a partir dos 20 anos de idade, situação que se mantém até a idade de 60 anos. 

Depois dos 60 “anos, os filhos preponderam na geração de violência contra a mulher. ”  

Sabemos também que muitas mulheres temem em fazer a denúncia, pois após 

relatarem o fato aos órgãos policiais tem que retornar as suas residências e o agressor 

acaba novamente cometendo o delito, como retaliação à denúncia oficializada por ela. 

Estas mulheres precisam recomeçar a vida de uma outra forma, em outro lugar e receber 

apoio e capacitação técnica para recomeçar a vida. 

A casa de acolhimento pode ser uma opção para mulheres e filhos que não podem 

voltar para casa por um determinado período, em média 180 dias. Durante este período a 

casa pode oferecer abrigo, alimento e curso profissionalizantes para que a autoestima seja 

resgatada e estas mulheres então possam recomeçar a vida com um pouco mais de 

tranquilidade. 

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

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

o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre 

possibilidade de conceder um imóvel para implantação da Casa de Acolhimento as 

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica em nossa cidade. 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

ANTÔNIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CLÁUDIO J. SCHOODER 

JOSÉ PEREIRA   LUCILENE D. P. ARAÚJO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 858/2015 

 

 

Assunto: Solicita informações do Secretário Municipal de 

Saúde sobre a possibilidade de ampliar o número de 

médicos plantonistas no Hospital Municipal às sextas-

feiras, sábados, domingos e feriados. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Atendendo à solicitação de munícipes REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

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

Municipal de Saúde, postulando informações sobre a possibilidade de se ampliar o número 

de médicos plantonistas no Hospital Municipal às sextas-feiras, sábados, domingos e 

feriados. 

A medida se justifica em virtude de que em tais dias há um aumento significativo 

na quantidade de pessoas que procuram a emergência do Hospital Municipal. Como 

consequência, há um acúmulo de pacientes do plantão anterior para o próximo, tornando a 

espera longa e exaustiva. 

Dessa forma, a contratação de mais médicos plantonistas nos dias antes 

especificados resolveria a questão, de forma simples e eficiente. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 859/2015 
 

Assunto: Solicita informações da empresa Telefônica/Vivo 
sobre os serviços voltados à renovação do cabeamento 
telefônico de Nova Odessa.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em junho de 2013, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 
416/2013, através do qual formulou convite aos representantes da empresa Telefônica/Vivo 
para participar de debate nesta Casa Legislativa, voltado à discussão dos seguintes 
assuntos: 

- manutenção e substituição dos cabeamentos das linhas telefônicas já existentes; 
- morosidade nos serviços de instalação de telefones e internet; 
- implantação de cabeamentos em novos bairros residenciais e industriais; e, 
- investimentos na telefonia digital e internet. 
Os representantes da referida empresa compareceram à reunião designada e 

apresentaram, em 9 de agosto de 2013, através do ofício CT PL R*RB 379/2013, 
resumidamente, as seguintes informações: 

a) a empresa Telefônica/Vivo tem tomado ações que visam melhorias na qualidade 
do serviço telefônico prestado ao município de Nova Odessa; 

b) dentre as obras previstas para 2013 estão alívios da rede telefônica, obras nos 
acessos Nova Odessa-Anhanguera, substituição de armário e trocas de elementos de rede, 
cujo investimento previsto é da ordem de R$ 336.000,00; 

c) em 2013, foram realizadas 338 trocas de postes no município; 
d) quanto à disponibilidade de serviço de banda larga, a Telefônica/Vivo tem 

autorização expedida pela Anatel para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia – 
SCM, não fazendo este parte do contrato de concessão (STFC), cabendo à empresa uma 
análise de viabilidade e planejamento para a implantação do serviço; 

e) no ano corrente foram ampliados acessos de banda larga em Nova Odessa, e 
estão disponíveis no momento, 629 acessos. 

Em que pese o visível empenho da empresa em atender, a contento, as 
reivindicações e necessidades da população novaodessense, é certo que, com relação à 
substituição do cabeamento, o serviço tem sido realizado muito aquém do necessário, 
sendo que o município possui diversos pontos onde a intervenção é urgente dado à 
precariedade dos cabos. 

Nesse sentido, após a realização do sobredito debate, novos pedidos foram 
encaminhados à empresa, conforme abaixo relacionado: 

- Indicação n. 937/2013, indica ao Poder Executivo que atue junto à empresa 
Telefônica/Vivo solicitando providências para a retirada de um cabo caído na Avenida 
Ernesto Spórgis, na altura do número 1459, no Jardim Éden. 

- Requerimento n. 1162/2013, solicita informações da empresa Telefonica/Vivo 
sobre o conserto de fios (cabos) caídos, situados na Rua das Figueiras, número 216, no 
Jardim Alvorada. 

 - Requerimento n. 22/2015, solicita informações da empresa Telefônica/Vivo sobre 
a caixa de cabos situada a Avenida Ernesto Sprógis 1459 - Jardim Eden. 

- Indicação n. 426/2015, indica a retirada de um cabo caído na Rua Emydgio 
Pierozzi, no Jardim Novos Horizontes e Jardim Marajoara. 

- Indicação n. 464/2015, indica ao Poder Executivo que atue junto à empresa 
Telefônica/Vivo, solicitando providências para a retirada de vários cabos caídos na Avenida 
Industrial Oscar Berggren, em toda a sua extensão. 

- Indicação n. 484/2015, indica ao Poder Executivo que atue junto à empresa 
Telefônica/Vivo, solicitando providências para a retirada de vários cabos caídos na Rua 
Anchieta, em toda a sua extensão.  

- Requerimento n. 781/2015, solicita informações da empresa Telefonica/Vivo sobre 
o conserto (urgente) de fios (cabos) caídos, situados na Rua Rio Branco, frente ao número 
268, no centro da cidade. 
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Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa Telefônica/Vivo, 
postulando informações sobre os serviços voltados à renovação do cabeamento telefônico 
de Nova Odessa, especialmente no tocante ao cronograma previsto para a substituição, 
bem como sobre o prazo para conclusão do serviço em questão. 

Requeiro, por último, seja enviado ofício à empresa Tel Telecomunicações, situada 
na Rua José do Patrocínio, n. 205, sala A, Jardim Industrial, Piracicaba, CEP 13.424-565, 
dando-lhe ciência deste requerimento. 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 860/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e da 

CPFL sobre as medidas que serão adotadas com relação 

às lâmpadas da rede de iluminação pública, que 

permanecem acesas durante o dia.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor, além de presenciar várias ocorrências, recebeu inúmeras 

reclamações de munícipes sobre as lâmpadas da rede de iluminação pública, que 

permanecem acesas durante o dia em vários pontos da cidade. 

O problema traz prejuízos financeiros ao Município e à concessionária, pois a 

manutenção dessas lâmpadas em funcionamento no período diurno gera despesa 

financeira e o consumo desnecessário de energia elétrica, colaborando para o agravamento 

da crise energética do país.  

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

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

solicitando informações sobre as medidas que serão adotadas com relação às lâmpadas da 

rede de iluminação pública, que permanecem acesas durante o dia. 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

REQUERIMENTO N. 861/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre a possibilidade de melhorias na iluminação 

pública do Bairro Green Village. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos moradores do bairro Green Village, REQUEIRO, 

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

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

possibilidade de implantação de melhorias na iluminação pública, no bairro acima 

mencionado. 

Segundo relatos de moradores, as ruas estão escuras há mais de trinta dias. Eles 

alegam que já entraram em contato com a CPFL e até o presente momento nada foi feito 

para melhorar a iluminação. 

A escuridão no bairro é extremamente prejudicial, pois os moradores saem muito 

cedo de casa para trabalhar e chegam à noite. Igualmente, os jovens vão à escola na 

escuridão. Nesse sentido, precisamos garantir a segurança desses moradores.    

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 862/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação de um campo de malha e 
bocha na Praça Vera Luzia S. Lorenzo, localizada na Rua 
Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de 
estudo para implantação de um campo de malha e bocha na Praça Vera Luzia S. Lorenzo, 
localizada na Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. 

A medida se faz necessária, tendo em vista que os moradores utilizam o final da 
Rua Joaquim Lourenço da Silva, para a realização desses jogos.  

Assim, diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando se digne manifestar sobre o pedido em questão.  

Nova Odessa, 24 de novembro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

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

REQUERIMENTO N. 863/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
os programas desenvolvidos pelo Município, voltados à 
capacitação e inclusão de pessoas no mercado de 
trabalho. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Tendo em vista a relevância do 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 programas desenvolvidos pelo Município, 
voltados à capacitação e inclusão de pessoas no mercado de trabalho. 

a) Quais os projetos realizados pelos setores competentes da Prefeitura visando à 
capacitação de pessoas para o mercado de trabalho?   

b) Quais são os cursos de capacitação profissional ofertados pelo Governo 
Municipal? Quem ministra esses cursos? 

c) Quantas pessoas foram atendidas por esses programas, no período de 2014 até 
a presente data? Informar o número por área de especialização. 

d) Existe um diagnóstico realizado pela Administração Municipal sobre os setores 
do mercado de trabalho no município em que há oferta de emprego e por falta de 
qualificação profissional as vagas não são preenchidas? Se sim, quais são esses setores? 

e) Existem parecerias entre o Município e as entidades e empresas para colocação 
no mercado de trabalho após a capacitação dessas pessoas? Se sim, como funciona essa 
parceria e quais entidades/empresas participam? Quantas pessoas foram incluídas no 
mercado de trabalho através da parceria?  

f) Existe levantamento realizado no município acerca do número de pessoas que 
estão fora do mercado de trabalho por falta de qualificação? Se sim apresentar dados 
relativos ao assunto.    

Nova Odessa, 24 de novembro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 864/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de implantação no município do projeto 

“Oportunidade Especiais” para ajudar as pessoas com 

deficiência a entrar no mercado de trabalho. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre 

a possibilidade de implantação no município do projeto “Oportunidade Especiais” para 

ajudar as pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho. 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

 

REQUERIMENTO N. 865/2015  

  

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de implantação de estacionamento de 

veículos em 45º graus na Rua Lourenço Chohfi, no Jardim 

São Francisco (em frente à Pizzaria Al Pacino).  

  

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atenção à solicitação dos munícipes que frequentam o estabelecimento 

comercial situado na Rua Lourenço Chohfi, no Jardim São Francisco, 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 estacionamento de veículos em 45º graus na referida rua. 

 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 866/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a realização da 
‘’operação verão’’ de combate a enchentes, conforme 
especifica. 

  
Senhores Vereadores: 

 
Boas iniciativas podem e devem ser copiadas. O vereador subscritor observou as 

atividades realizadas e divulgadas pela defesa civil de Campinas (descrita abaixo) e 
analisando os bons resultados obtidos, verificou que é um excelente modelo a ser 
implantado em nosso município. 

Operação Verão, coordenada pela Defesa Civil. Há dez anos Campinas não decreta 
estado de emergência ou calamidade pública em virtude dos temporais de início de ano. De 
1 de dezembro até o dia 31 de março, a operação intensificou os trabalhos de limpeza de 
bocas de lobo e das margens dos córregos (para dar vazão às águas das chuvas), 
instalação de mais dois sensores pluviométricos, chegando a um total de sete na cidade 
(eles medem a quantidade de chuvas e alertam em caso de possibilidade de alagamento). 
Também estão sendo feitas vistorias em muros para evitar desabamentos e o 
monitoramento de 30 áreas de risco. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO,  aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a implantação da chamada ‘’operação verão’’ 
supramencionado em nosso município.    

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 867/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a instalação de 
brinquedos infantis tipo ‘’balanços’’ no parque infantil do 
Res. Jequitibás (Praça Dr.César Ladeia), conforme 
especifica. 

Senhores Vereadores: 
 
 

Em conversa com munícipes, o vereador subscritor detectou a necessidade de 
realizar melhorias no local supramencionado.  

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a realização da melhoria acima mencionada.    

 
Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 868/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a liberação para 
utilização das piscinas do complexo Edmundo Corteze, 
conforme especifica. 

  
Senhores Vereadores: 

 
Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi indagado quanto a 

possibilidade de, com acompanhamento de profissionais e também salva vidas, a utilização 
aos finais de semana pela população de forma geral. Essa utilização pode ser coordenada 
através de inscrição prévia e também, caso a demanda seja muito alta, com limitação de 
tempo por pessoa, como acontece em outras piscinas públicas. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste o 
assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a liberação das piscinas públicas para serem 
utilizadas pelos munícipes aos finais de semana, conforme descrito acima.     

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 
******************************************************************************************** 

 

REQUERIMENTO N. 869/2015 
 
 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a instalação de 
semáforos com cronômetros em nosso município, 
conforme especifica. 

  
Senhores Vereadores: 

 
 

Em algumas cidades de nossa região e já em muitas cidades de nosso país existem 
estes modelos de semáforos que possuem um cronometro que indica quanto tempo falta 
para o referido sinal fechar, o que aumenta a segurança e a disciplina no trânsito. 

A principio a substituição pelo novo modelo, poderia ser feita nas vias mais 
movimentadas de nosso município e os semáforos retirados poderão ainda serem 
aproveitados em outros locais de menor fluxo de veiculo, mais que também necessitem 
destes equipamentos.  

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a implantação de semáforos com cronômetros 
conforme supramencionado. 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 870/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o programa bolsa atleta na cidade de Nova Odessa. 

 
Senhores Vereadores: 
  

O vereador subscritor tem diariamente contato com jovens que querem 
desenvolver atividades esportivas em diferentes modalidades, são jovens de talento, tem 
muita vontade, porém tem que escolher entre trabalhar para se sustentar ou buscar 
treinamento para se aperfeiçoar nas modalidades esportivas as quais atuam. 

Sabemos da existência de um programa do Governo Federal intitulado de ‘’bolsa 
atleta’’, que disponibiliza recursos para ajudar a estes atletas que não tem condições de se 
manter financeiramente. 

Em anexo, temos todas as informações dos pré-requisitos para que os atletas 
ingressem neste programa, porém precisam da intermediação do poder executivo para 
tanto. 

Baseado nas informações supramencionadas, gostaria de saber se nosso município 
participa do referido programa e/ou se tem estudos nos departamentos competentes para 
adesão neste programa tão importante na formação e profissionalização deste atletas. 

Pré requisitos: Os atletas interessados em participar devem verificar se atendem a 
todos os pré-requisitos determinados em Lei para a sua categoria de Bolsa-Atleta. 

Categorias de Bolsa-Atleta: 
1. Bolsa-Atleta Categoria BASE 
Valor mensal: R$ 370,00 
Pré-Requisitos: 
1. - Idade mínima de 14 anos e máxima de 19 anos; 
2. - Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube); 
3. - Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual 

(Federação) como Nacional (Confederação); 
1. Ter participado de competição no ano imediatamente anterior àquele em que 

está pleiteando a Bolsa, tendo obtido até a terceira colocação nas modalidades individuais 
de categorias e eventos previamente indicados pela respectiva entidade nacional de 
administração do desporto ou que tenham sido eleitos entre os dez melhores atletas do ano 
anterior em cada modalidade coletiva,  na categoria indicada pela respectiva entidade e 
que continuem treinando e participando de competições nacionais oficiais. 

Documentos necessários: 
4. - Cópia de documento de identidade e do CPF; 
5. - Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: 
1. Está regularmente vinculado a ela; e 
2. Participa regularmente de treinamento para futuras competições nacionais ou 

internacionais; 
6. - Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva 

modalidade atestando que o atleta: 
1. Está regularmente inscrito junto a ela; e 
2. Participou da competição esportiva máxima de âmbito nacional no ano 

imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício e indicando o 
resultado obtido que o habilita ao pleito. 

 
2. Bolsa-Atleta Categoria ESTUDANTIL 
Valor mensal: R$ 370,00 
Pré-Requisitos: 
1. - Idade mínima de 14 anos e máxima de 20 anos; 
2. - Estar regularmente matriculado em instituição de ensino, pública ou privada; 
3. - Ter participado de competição no ano imediatamente anterior àquele em que 

está pleiteando a Bolsa, tendo obtido a seguinte classificação: 
1. Esportes Individuais (classificado de 1º a 3º lugar nos Jogos Estudantis Nacionais 

organizados e homologados pelo Ministério do Esporte). 
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2. Esportes Coletivos (seis melhores atletas em cada modalidade coletiva). 
 
Documentos necessários: 
4. - Cópia de documento de identidade e do CPF; 
5. - Declaração da instituição de ensino atestando que o atleta: 
1. Está regularmente matriculado, com indicação do respectivo curso e nível de 

estudo; 
2. Encontra-se em plena atividade esportiva e participa regularmente de 

treinamento para futuras competições; 
3. Participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação, representando a 

instituição nos jogos estudantis nacionais organizados homologados e apoiados pelo 
Ministério do Esporte, no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão 
do benefício. 

 
3. Bolsa-Atleta Categoria NACIONAL 
Valor mensal: R$ 925,00 
Pré-Requisitos: 
1. - Maior de 14 anos. 
2. - Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube). 
3. - Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual 

(Federação) como Nacional (Confederação). 
4. - Ter participado de competição no ano imediatamente anterior àquele em que 

está pleiteando a Bolsa, tendo obtido a seguinte classificação: 
De 1º a 3º lugar no evento máximo nacional organizado e indicado pela Entidade 

Nacional de Administração de sua modalidade ou 
De 1º a 3º lugar no ranking nacionalpor ela organizado e indicado. 
 
Documentos necessários: 
5. - Cópia de documento de identidade e do CPF; 
6. - Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: 
1. Está regularmente vinculado a ela; e 
2. Participa regularmente de treinamento para futuras competições nacionais ou 

internacionais. 
7. - Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva 

modalidade atestando que o atleta: 
1. Está regularmente inscrito junto a ela; e 
2. Participou da competição esportiva máxima de âmbito nacional no ano 

imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício e indicando o 
resultado obtido que o habilita ao pleito. 

 
4. Bolsa-Atleta Categoria INTERNACIONAL 
Valor mensal: R$ 1.850,00 
Pré-Requisitos: 
1. - Maior de 14 anos. 
2. - Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube). 
3. - Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual 

(Federação) como Nacional (Confederação). 
4. - Ter participado de competição internacional, indicada pela Entidade Nacional, 

no ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa, tendo obtido a 
seguinte classificação: 

1. De 1º a 3º lugar em Campeonatos Mundiais; 
2. De 1º a 3º lugar Jogos ou Campeonatos Pan-americanos e Parapan-americanos 

ou 
3. De 1º a 3º lugar Jogos ou Campeonatos Sul-americanos 
 
Documentos necessários: 
5. - Cópia de documento de identidade e do CPF; 
6. - Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: 
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1. Está regularmente vinculado a ela; e 
2. Participa regularmente de treinamento para futuras competições oficiais 

nacionais ou internacionais. 
7. - Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva 

modalidade atestando que o atleta: 
1. Está regularmente inscrito junto a ela; e 
2. Participou em competição esportiva de âmbito internacional no ano 

imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício e indicando o 
resultado obtido que o habilita ao pleito. 

8. - No caso do atleta que pleiteia o benefício ter obtido classificação nos Jogos Sul-
Americanos, Pan-americanos ou Parapan-americanos, deverá apresentar declaração do 
Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente, atestando 
sua participação na delegação brasileira que representou o País na última edição do evento, 
indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito. 

 
5. Bolsa-Atleta Categoria OLÍMPICO/PARALÍMPICO 
Valor mensal: R$ 3.100,00 
Pré-Requisitos: 
1. - Maior de 16 anos. 
2. - Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube). 
3. - Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto em nível 

Estadual (Federação) como Nacional (Confederação). 
4. - Ter integrado na qualidade de atleta a delegação brasileira (como titulares em 

modalidades individuais ou com seus nomes presentes nas súmulas de modalidades 
coletivas na última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. 

5. Nos três anos subsequentes ao dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, continuar 
participando de competições internacionais indicadas pelo respectivo comitê. 

 
Documentos necessários: 
6. - Cópia de documento de identidade e do CPF; 
7. - Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: 
1. Está regularmente vinculado a ela; e 
2. Participa regularmente de treinamento para futuras competições nacionais ou 

internacionais. 
8. - Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva 

modalidade atestando que o atleta: 
1. Está regularmente inscrito junto a ela; e 
2. Declaração do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, 

atestando sua participação na delegação brasileira que representou o País na última edição 
dos Jogos e, se for o caso, em competições internacionais 

    
Em face disto, REQUEIRO informações sobre adesão de nosso município no 

programa supramencionado. 
 
Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 871/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 
gerência da Caixa Econômica Federal sobre a instalação 
de redes de proteção ou equipamento similar no 
Residencial das Árvores. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando o acidente ocorrido no Residencial das Árvores, relativo à queda de 
um morador de uma das janelas de um apartamento do quarto andar. 

Considerando, ainda, a existência de lei municipal que obriga a instalação de redes 
de proteção ou equipamento similar certificado pelo INMETRO, nas varandas e sacadas de 
cada unidade autônoma dos novos edifícios verticais destinados ao uso residencial (Lei n. 
2.626, de 17 de agosto de 2012). 

Considerando, por último, que o espírito da norma visa evitar acidentes 
semelhantes ao acima relatado, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e à Caixa 
Econômica Federal, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de redes 
de proteção ou equipamento similar nos apartamentos que compõem o Residencial das 
Árvores. 

Requeiro, por último, seja enviado ofício ao Diretor de Habitação, Thiago Lobo, 
dando-lhe ciência da presente proposição.  

Nova Odessa, 26 de novembro de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

REQUERIMENTO N. 872/2015  
 

Assunto: Encaminha ao diretor do Procon e aos 
responsáveis pelos convênios médicos Unimed, São Lucas 
e Vera Cruz, cópia da Lei n. 14.471, de 22 de junho de 
2011, que proíbe a exigência de caução de qualquer 
natureza para internação de doentes em hospitais ou 
clínicas da rede privada no Estado, nas hipóteses de 
emergência ou urgência. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O Deputado Fernando Capez apresentou o projeto de lei n. 1414/2007, que, após 

ser aprovado, deu origem à Lei n. 14.471, de 22 de junho de 2011, que proíbe a exigência 
de caução de qualquer natureza para internação de doentes em hospitais ou clínicas da 
rede privada no Estado, nas hipóteses de emergência ou urgência.  

A lei prevê a obrigação de devolver o valor ao depositante em dobro e, além disso, 
a aplicação de multa, no valor de mil (1.000) a dez mil (10.000) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo, graduadas de acordo com a gravidade da infração, ao estabelecimento 
infrator.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao diretor do Procon (Rua Aristeu Valente, 
nº 489, fundos, Nova Odessa – SP), aos responsáveis pelas empresas Unimed (Avenida 
brasil, nº 815, Americana - SP), São Lucas (Avenida brasil, nº 1530, Americana - SP) e Vera 
Cruz (Avenida Andrade neves, nº 402, Campinas - SP), encaminhando-lhes cópia da 
sobredita lei, para conhecimento. 

 
Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ PEREIRA 



 

50 

 

REQUERIMENTO N. 873/2015  

 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 

contratos relacionados às reformas realizadas no Hospital 

Municipal. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Conforme noticiado pela imprensa local (Jornal de Nova Odessa, edição de 21 de 

novembro de 2015), as obras de reforma do Hospital Municipal estão sendo finalizadas. 

Segundo o diretor de Obras, o Pronto Socorro teve o piso, rede elétrica e de 

iluminação trocados, além de ter recebido nova pintura. 

A matéria informa, ainda, que recentemente a Prefeitura entregou as obras de 

reforma da Maternidade e do Centro Cirúrgico, além dos corredores, salas de exames e 

laboratórios, que também receberam novo piso, iluminação e pintura. 

Informa, por último, que além da reforma interna, o Hospital recebeu melhorias no 

telhado, que apresentava vazamentos e, por isso, foi substituído. Foram investidos R$ 110 

mil na obra, que contou com troca de telhas, calhas, condutores e rufos. 

O referido prédio público foi ainda revitalizado em sua área externa, com pintura 

da fachada e remodelação paisagística.   

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 se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos contratos 

relacionados às obras e serviços acima mencionados. 

 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 



 

51 

 

MOÇÃO N. 225/2015 
Assunto: Congratulações com o Sr. Wladiney Pereira Brígida, 

pelo trabalho desenvolvido junto ao Setor de Ambulância do 

Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

Sr. Wladiney Pereira Brígida, pelo trabalho desenvolvido junto ao Setor de Ambulância do 

Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa. 

A postura e o compromisso que o congratulado manteve durante o período no qual 

trabalhou no sobredito setor merecem o reconhecimento deste Legislativo. 

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.       

Nova Odessa, 29 de setembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 
MOÇÃO N. 246/2015 

 

Assunto: Aplausos ao Sargento Jackson Giovani Candian 

pelo recebimento da medalha de Mérito Comunitário.  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

Sargento Jackson Giovani Candian pelo recebimento da medalha de Mérito Comunitário.  

A honraria foi instituída através do Decreto nº 45.214, de 19 de setembro de 2000, 

pelo Governo do Estado de São Paulo, com a finalidade de galardoar personalidades, civis 

ou militares, policiais militares e entidades públicas ou particulares que, por sua atuação 

excepcional, tenham se destacado em ações comunitárias apoiando e valorizando as 

atividade da Polícia Militar, e que por essa razão tornem-se merecedoras da outorga. 

Importante ressaltar que o congratulado já recebeu desta Casa Legislativa título de 

cidadão novaodessense (Decreto Legislativo n. 116/2010), bem como medalha do mérito 

“Dr. Carlos José de Arruda Botelho” (Decreto Legislativo n. 254/2014), em face dos 

relevantes serviços prestados à população de nosso Município. 

Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Sargento 

Jackson Giovani Candian, dando-lhe ciência da proposição.   

Nova Odessa, 19 de novembro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 247/2015 

 

 

Assunto: Repúdio à qualidade dos serviços prestados pela 

CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa e região. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

 

Na época de chuvas nossa região, como nas demais partes do país, nosso 

Município fica sujeito a constantes oscilações de tensões trazendo inúmeros transtornos e 

prejuízos para a população. 

Inegavelmente, a CPFL possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos 

consumidores, na forma dos artigos 37, §6º da Constituição Federal, e 6º, 14 e 22 do Código 

de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE 

SERVIÇO DE PÚBLICO – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE – QUEIMA 

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – 

EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA CELESC – 

APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – VERBA DEVIDA. Constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu 

mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos 

dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar pela simples circunstância de que o 

autor se omitiu de utilizar equipamentos opcionais de segurança. Desse modo, forte na 

premissa de que toca à CELESC a tarefa de modernizar a rede, com o escopo de evitar ou 

minimizar sinistros oriundos da oscilação, é patente o dever de indenizar, pois, à luz do que 

alude o art. 37, § 6º, da Carta Magna, configurados estão os requisitos da responsabilidade 

objetiva (ACV n. 2006.046616-5, da Capital, Rel. Des. Volnei Carlin, j. em 10.9.07). 

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA 

– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O FATO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – EXEGESE DO ART. 37, § 6º, DA CRFB E 

ART. 14, DO CDC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUANTUM 

APLICADO DEVIDAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – 

MANUTENÇÃO – ART. 20, § 4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 

(ACV n. 2007.014550-1, Rel. Des. José Volpato de Souza, j. em 10.4.08). 

Assim, resta patente que, sendo a CPFL, concessionária de serviço público, ela 

responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, pelos prejuízos a que houver dado causa. 

Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se 

reveste a matéria, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO à 

qualidade dos serviços prestados pela CPFL aos usuários da cidade de Nova Odessa. 

 

Nova Odessa, 26 de outubro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 248/2015 
 

Assunto: Congratulações com o presidente do 1º 

Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região 

Metropolitana de Campinas – TJAMESP. 

 

Senhor Presidente,     

Senhores Vereadores: 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação 

plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos 

cumprimentos ao presidente do 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região 

Metropolitana de Campinas, pela implantação de sede em Nova Odessa (Avenida Ampélio 

Gazzetta, 555, Green Village). 

O 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região Metropolitana de 

Campinas foi fundado em 19 de agosto de 2008, na comarca de Sumaré. 

O TJAMESP é uma instituição privada, criada sob a égide da Lei Federal n. 

9.307, de 23 de setembro de 1996, e tem por objetivo administrar mediações e arbitragens 

que lhe forem propostas, tendo o intuito de auxiliar a Justiça.  

O TJAMESP surge como um auxiliar do Judiciário e tem por finalidade a 

solução de conflitos patrimoniais de direito disponíveis, conforme a arbitragem nacional e 

internacional, respeitando a soberania da Constituição Federal, buscando sempre a 

alegação de decisões privadas justas. 

O objetivo do TJAMESP é a solução dos problemas jurídicos de forma rápida e 

eficaz, sendo que na conciliação nenhuma das partes perde,  pelo contrário, optando pela 

conciliação, ambas sairão ganhando. 

Justiça Arbitral é uma justiça rápida e barata, menos desgastante tanto para o 

cidadão comum quanto para o advogado, e possui a mesma garantia do Poder Judiciário, 

conforme rege o artigo 31 da Lei n. 9.307/96. Ações que podem ser pleiteadas no Tribunal 

de Conciliação são conflitos patrimoniais de direito disponível, dentre elas: despejo, 

cobrança, dívidas sob notas promissórias, inquilinos que não pagam aluguel, ações 

trabalhistas, indenizações, reparações de danos, acordos, contratos, etc.  

O TJAMESP atende a todas as cidades da região metropolitana, com interesse 

de solucionar os conflitos de pessoas físicas e jurídicas, e especialmente a população 

novaodessense que sofre com a morosidade da Justiça comum, agravada ainda pela 

interdição temporária do Fórum local. 

Ele possui juízes arbitrais, mediadores e conciliadores, todos capacitados e 

graduados. O Dr. Jair Nunes de Barros, que exerce a presidência do Tribunal, é advogado 

militante, assessor jurídico da Câmara Municipal de Sumaré, especialista em arbitragem e 

mediação formado pela Escola Paulista de Magistratura. O TJAMESP conta, ainda, com os 

serviços da conciliadora Elaine Silvia Souza Correa, que exerce também a função de 

diretora administrativa do referido órgão. 

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 

no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 

ofício ao presidente do 1º Tribunal de Conciliação e Justiça Arbitral da Região Metropolitana 

de Campinas, Dr. Jair Nunes de Barros, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 22 de outubro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 249/2015  
 
Assunto: Moção de aplausos a Encarregada do setor de 
Vigilância Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner, 
pela palestra realizada na 10º SIPAT da CODEN com o 
tema “AIDS/DST”. 
 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida a Encarregada do setor de Vigilância 

Epidemiológica a enfermeira Paula Mestriner Sr.ª Paula Mestriner, enfermeira no setor de 

vigilância sanitária de Nova Odessa, pela belíssima palestra ministrada na 10º SIPAT 

(Semana Interna De prevenção de Acidentes do Trabalho), com o tema AIDS/DST tirando 

dúvidas que os funcionários tinham sobre esse assunto. 

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

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

congratulada, dando-lhe ciência da proposição.   

Nova Odessa, 26 de outubro de 2015. 

 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 

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

 

MOÇÃO N. 250/2015 
 

Assunto: Congratulações com a secretária municipal de 
Educação, Claudicir Brazilino Picolo, pelo 8º Fórum 
Internacional de Educação da RMC. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, para a secretária municipal de Educação, Claudicir 
Brazilino Picolo, pela realização do 8º Fórum Internacional de Educação da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas).  

De Iniciativa da Câmara Temática de Educação da RMC e organizado pela Fumec 
(Fundação Municipal para Educação Comunitária) e Agemcamp (Agência Metropolitana de 
Campinas) - autarquia vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do 
Estado de São Paulo -, o evento teve por objetivo promover a formação continuada e a 
capacitação de profissionais do setor, atendendo aos planos nacional, estadual e municipais 
de educação.  

A secretária de Educação de Nova Odessa é coordenadora da Câmara Temática de 
Educação da RMC. Claudicir Brazilino Picolo é uma referência em Educação e tem 
destacado não só o nome de Nova Odessa como exemplo de qualidade de ensino às suas 
crianças, bem como efetivamente elevado os índices da Educação em nossa cidade. 

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

  
Nova Odessa, 28 de outubro de 2015. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 



 

55 

 

MOÇÃO N. 251/2015 
Assunto: Congratulações com os membros da CIPA e os 
funcionários da Coden, em razão dos trabalhos realizados 
durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos membros da CIPA e aos funcionários da 
Coden, em razão dos trabalhos realizados durante a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho – SIPAT. 

Durante a referida semana, os funcionários foram convidados a fazer algo além de 
participar e aprender mais sobre prevenção de acidentes.  

Com o tema “Rir é o Melhor remédio”, Em face do exposto, esperamos receber 
integral apoio dos nobres pares no que tange a esta iniciativa, e requeremos, após a 
deliberação plenária, seja endereçado ofício aos congratulados, dando-lhes ciência da 
proposição. 

Nova Odessa, 26 de outubro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
 

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

MOÇÃO N. 252/2015 
 

Assunto: Aplausos a primeira dama Andréa Souza 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, pela 3ª 
Caminhada do Outubro Rosa. 

 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à presidente do Fundo Social de Solidariedade de 
Nova Odessa, a primeira dama Sra. Andréia de Souza, bem como toda a sua equipe, pela 3ª 
Caminhada do Outubro Rosa. 

O evento, realizado no último dia 24 de outubro, fez parte da Campanha de 
Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama.  

A ação teve início em frente ao Paço Municipal, com a arrecadação de alimentos, 
sendo que, em seguida, os participantes caminharam pelas principais ruas do Centro da 
cidade até a Praça Central. 

Foi uma caminhada muito alegre, onde a população participou e entendeu que a 
prevenção é o melhor remédio no combate à referida doença. 

Já na Praça Central foram realizadas aulas de zumba aos participantes da 
caminhada.  

Segundo a estimativa da Guarda Municipal, 2.500 pessoas participaram do evento.  
Parabéns a primeira dama e presidente do Fundo Social da Solidariedade de Nova 

Odessa, Sra. Andréia de Souza, e a toda a sua equipe pelo sucesso do evento.  
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício à 
presidente do Fundo Social da Solidariedade, dando-lhe ciência desta proposição.   

 
Nova Odessa, 27 outubro de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 253/2015 

 

Assunto: Congratulações com as escreventes técnico-

judiciárias Fabíola Vaz Dalla Costa e Juliana Mello Claro, 

pelas palestras ministradas nesta Câmara Municipal. 

 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida às escreventes técnico-judiciárias Fabíola 

Vaz Dalla Costa e Juliana Mello Claro, em razão das palestras ministradas nas dependências 

desta Câmara Municipal, no último dia 22 de outubro, voltadas à prevenção do câncer de 

mama. 

A iniciativa, realizada com o apoio do Judiciário paulista, integrou a campanha 

“Outubro Rosa”. Ministradas em dois horários, as palestras foram abertas ao público e 

contaram com a presença de funcionários do Fórum de Nova Odessa e deste Legislativo.  

Fabíola Costa na oportunidade relatou a experiência vivida quando recebeu o 

diagnóstico de câncer de mama. Hoje, curada, busca alertar outras mulheres sobre alguns 

cuidados que as pessoas podem ter na parte física, cuidando da alimentação e exercícios, e 

na parte emocional, que podem contribuir para o tratamento e a erradicação da doença. 

Juliana Claro também abordou a questão da importância de uma alimentação saudável e da 

prática de atividades físicas. 

A espontaneidade e o carisma das palestrantes cativaram o público e 

transformaram as palestras em uma experiência agradável e de grande enriquecimento a 

todos os participantes, uma vez que as informações transmitidas foram úteis não só ao 

combate da doença, mas para a construção de uma vida feliz e saudável. 

Congratulamos as palestrantes e a direção do Fórum local pela brilhante iniciativa.      

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta proposição, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

às congratuladas e à MM. Juíza Diretora do Fórum de Nova Odessa, Dra. Michelli Vieira do 

Lago Ruesta Changman, dando-lhes ciência desta manifestação. 

 

Nova Odessa, 27 de outubro de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 254/2015 

 

Assunto: Aplausos a todos os servidores públicos 

municipais, em razão do “Dia do Servidor Público 

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

2013.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos a todos os 

servidores públicos municipais, em razão do “Dia do Servidor Público Municipal”, instituído 

pela Lei n. 2.718, de 3 de julho de 2013. 

É sabido que o Município tem em seu alicerce o esforço, dedicação e trabalho de 

diversos servidores públicos, que carregam a responsabilidade de estabelecer um elo entre 

o Poder Público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. 

São trabalhadores que se dedicam ao atendimento público nas mais diversas 

áreas: em escolas (semeando o conhecimento); nos hospitais (salvando vidas); nas 

repartições públicas (organizando documentos e realizando outras tarefas administrativas); 

nos logradouros públicos (efetuando a limpeza das vias e próprios públicos), etc. 

A data eleita, 28 de outubro, coincide com aquela prevista pela legislação federal 

(Decreto-Lei n. 5.936, de 28 de outubro de 1943), instituída pelo então presidente Getúlio 

Vargas. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

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

ao Prefeito Municipal, solicitando seja dada ciência desta proposição a todos os servidores 

públicos municipais. 

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício ao Sindicato dos Servidores de Nova 

Odessa, dando-lhe ciência desta manifestação.  

Nova Odessa, 28 de outubro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 255/2015 

 

Assunto: Congratulações com a presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, Andréa Souza, com o vereador 

Celso Gomes dos Reis Aprígio, com a assessora Sandra 

Aparecida de Souza Leme e com a jornalista Marineuza 

Lira da Silva, pelo lançamento do projeto “Ler, Ouvir e 

Contar Histórias” e a implantação do “Espaço da Leitura e 

Contação de Histórias” no Clube da Melhor Idade.    

 

Senhor Presidente,     

Senhores Vereadores: 

 

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

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

presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, ao vereador Celso Gomes dos 

Reis Aprígio, à assessora Sandra Aparecida de Souza Leme e à jornalista Marineuza Lira da 

Silva, pelo lançamento do projeto “Ler, Ouvir e Contar Histórias” e a implantação do 

“Espaço da Leitura e Contação de Histórias” no Clube da Melhor Idade.  

O projeto originou-se do requerimento n. 663/2015, de autoria do ilustre vereador 

Celso Gomes dos Reis Aprígio, que solicitou informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de implantação de espaço de leitura no Clube da Melhor Idade. 

Prontamente, a iniciativa foi abraçada pela presidente do Fundo Social de 

Solidariedade e a proposta tornou-se realidade com a preciosa colaboração das assessoras 

Sandra Aparecida de Souza Leme e Marineuza Lira da Silva, responsáveis pela obtenção do 

acervo literário, mobília e demais atos necessários a concretização do projeto. 

O projeto objetiva agregar mais atividades ao Clube da Melhor Idade. Ele ainda 

prevê que, uma vez por mês, um grupo de jovens possa fazer leitura aos idosos, assim 

como contar e ouvir histórias, como forma de trocar experiências e obter novas vivências. 

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

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

congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 256/2015 
 

Assunto: Congratulações com a jovem Camilli Raiana 
Galdino dos Santos, classificada no concurso “Miss 
Regional Oficial”, representando a cidade de Nova Odessa 
no concurso “Miss São Paulo Oficial”.    

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a jovem Camilli Raiana Galdino dos Santos, 
pela classificação obtida no concurso “Miss Regional Oficial”, na categoria infanto juvenil. 

O concurso foi realizado na cidade de São Caetano do Sul, no dia 19 abril de 2015, 
onde concorreu com cerca de 30 garotas na categoria infanto juvenil. 

 O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos 
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e 
honestidade. 

Parabéns à Camilli Raiana Galdino dos Santos pela participação e conquista do 
título Miss Nova Odessa 2015. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Irineu José Bordon, nº 668, Jardim Santa Luiza II, nesta cidade), dando-
lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 28 de outubro  2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS             JOSÉ PEREIRA 

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

 

MOÇÃO N. 257/2015 
 

Assunto: Congratulações com Letícia Akad Rodrigues, 
classificada no concurso “Miss Regional Oficial”, 
representando a cidade de Nova Odessa no concurso 
“Miss São Paulo Oficial”.    

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a Letícia Akad Rodrigues, classificada no 
concurso “Miss Regional Oficial”, na categoria infantil, onde conquistou o título de Miss 
Nova Odessa infantil 2015. 

O concurso foi realizado na cidade São Caetano do Sul, no dia 19 abril de 2015, 
onde concorreu com cerca de 30 garotas na categoria infantil.  

 O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos 
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e 
honestidade. 

Parabéns à Letícia Akad Rodrigues pela participação e conquista do título Miss 
Nova Odessa Infantil 2015. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Professor Walter Manzato, nº 136, Jardim Santa Rita I, nesta cidade), 
dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 28 de outubro de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 258/2015 
Assunto: Congratulações com senhora Ivete Pina, 
organizadora do concurso “Miss São Paulo Infanto Juvenil 
Oficial”, pela etapa realizada no último dia 24 outubro de 
2015, na cidade de Santo Amaro.    

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à senhora Ivete Pina, organizadora do 
concurso “ Miss São Paulo infanto Juvenil Oficial 2015”, pelo evento realizado na cidade de 
Santo Amaro, no dia 24 de outubro de 2015, onde cerca de 120 garotas de todo o Estado 
São Paulo, inclusive da cidade de Nova Odessa, participaram do evento. 

 O concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil Oficial é um dos pouquíssimos concursos 
brasileiros que possui a medalha de honra ao mérito, pela transparência legitimidade e 
honestidade. 

Parabéns à organizadora do concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil 2015, senhora 
Ivete Pina. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (www.misssaopauloinfantojuvenil.com.br), dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 28 de outubro de 2015. 
 

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

 
 

MOÇÃO N. 259/2015  
 
Assunto: Moção de aplausos aos Guardas Municipais, 
Straioto, Peterlevitz e Correa “Anjos da Escola” por 
abordado o tema Bullying com as crianças da 4ª série do 
ensino Fundamental. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O projeto “Anjos da Escola”, foi criado em 2013, e tem como objetivo promover a 
aproximação da Guarda Civil com o ambiente escolar, levando para as escolas a 
experiência profissional da segurança pública e transmitindo valores como amizade, 
companheirismo e respeito, que favoreçam um ambiente saudável nas escolas e sociedade. 
Os agentes são responsáveis pelo desenvolvimento de programas e palestras voltados à 
conscientização dos alunos, com campanhas educativas. 

Iniciou no dia 21 de outubro, um novo projeto dos “Anjos da Escola” com o tema: A 
violência física e psicológica, este projeto vai até final de novembro, em Nova Odessa. Com 
os alunos dos 4º anos do Ensino Fundamental serão orientados sobre o bulliyng e outros 
tipos de violência na escola. A expectativa é que aproximadamente 400 alunos participem 
da atividade, que tem como objetivo conscientizar os pequenos estudantes sobre a 
importância de se ter um bom comportamento. 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, aos Guardas  Municipais: Elio Aparecido Straioto, Reginaldo 
Alex Peterlevitz e Saulo Marcelino Correa, pela ótima forma com que foi abordado tema 
com as crianças.  

Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange 
a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a 
congratulada, dando-lhe ciência da proposição. 

 
Nova Odessa, 04 de novembro de 2015. 
 

 
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 



 

61 

 

MOÇÃO N. 260/2015  
 

Assunto: Moção de aplausos aos Doutores Palestrantes 

que participaram da 3º Semana de Saúde Bucal. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida aos Médicos Palestrantes Prof. Dr. Rogerio Heládio 

Lopes Motta, Palestra “terapeuta medicamentosa em odontologia”, Prof.ª Drª. Lara Maria 

Alencar Ramos Innocentini, Palestra “tratamento Odontológico em pacientes portadores de 

doenças infectocontagiosas”, Prof. Dr. José Carlos P. Imparato, Palestra “Técnicas de 

Mínima Intervenção da Cárie”, Prof.ª Drª. Vanessa Rocha Lima Shcaira, Palestra 

“Tratamento Odontológico em pacientes comprometidos sistematicamente” 

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

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

congratulada, dando-lhe ciência da proposição.   

 

Nova Odessa, 04 de novembro de 2015 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 

 

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

 

 

MOÇÃO N. 261/2015  
 

Assunto: Moção de Congratulações aos ao instituto de 

Zootecnia, pelo espaço cedido para a realização da 3º 

Semana de Saúde Bucal. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao IZ (Instituto de Zootecnia) pelo espaço cedido 

para a Prefeitura Municipal para a realização da 3ª Semana de Saúde Bucal, promovido pela 

Secretaria de Saúde de Nova Odessa 

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

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

congratulada, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 04 de novembro de 2015. 

 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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MOÇÃO N. 262/2015 
 

Assunto: Congratulações com o senhor João Roberto 
Grahl, pelo importante trabalho realizado na Diretoria de 
Promoção Social.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 
senhor João Roberto Grahl, pelo excelente trabalho realizado na Diretoria de Promoção 
Social. 

Com afinco, fazendo justiça ao slogan municipal “nossa gente em primeiro lugar”, o 
trabalho realizado pelo referido diretor e sua equipe, com irrestrito apoio da primeira-dama 
e do prefeito, superou todas as expectativas quanto a Promoção Social do Município de 
Nova Odessa. 

A sua atuação foi fundamental para a melhora significativa do Índice de 
Desenvolvimento Humano no Município, elevando-o para 0,826, bem como por todas as 
conquistas na área social, que em muito beneficiaram a nossa população. 

A capacidade técnica e o profissionalismo do congratulado foram reconhecidos por 
esta Câmara Municipal em diversas oportunidades, ficando registrados nos anais deste 
Legislativo através das moções n. 50/2013 e n. 152/2014. 

Nesse sentido, a postura e o compromisso que o homenageado manteve durante o 
período no qual trabalhou na Diretoria de Promoção Social do Município também merecem 
o devido reconhecimento desta Casa Legislativa.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
congratulado (Rua José Blanco, n. 349, Residencial Imigrantes, Nova Odessa), dando-lhe 
ciência desta manifestação.  

Nova Odessa, 5 de novembro de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

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

MOÇÃO N. 263/2015 
 
Assunto: Congratulações com a Diretora de Saúde Básica, 
Sra. Gláucia Blumer Paulon, pelo evento “3ª Semana de 
Saúde Bucal de Nova Odessa”, realizado entre os dias 19 a 
22 de outubro, no Instituto de Zootecnia.    

 
Senhor Presidente,     
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à 
Diretora de Saúde Básica, Sra. Gláucia Blumer Paulon, pelo evento “3ª Semana de Saúde 
Bucal de Nova Odessa”, realizado entre os dias 19 a 22 de outubro, no Instituto de 
Zootecnia.  

O evento, que faz parte do calendário oficial do Município (Lei n. 2.722/2013, cujo 
projeto foi de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena), reuniu, entre 
professores, mestres e doutores em Odontologia, 50 profissionais de 11 cidades. 

O objetivo do evento, além de comemorativo, é o de disseminar informações sobre 
medidas preventivas e educativas que contribuam para a manutenção da saúde bucal.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 3 de novembro de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 264/2015 
 

Assunto: Aplausos às doze entidades beneficentes que 

participaram da 28ª  Festa das Nações de Nova Odessa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida às doze entidades beneficentes e a todos os 

voluntários pelos trabalhos realizados na 28ª Festa das Nações de Nova Odessa. 

Em 2015, onze países e um estado foram representados na festa através de 

entidades situadas em Nova Odessa. Além da gastronomia, os destinos foram 

representados também pelas embaixatrizes que, com trajes típicos, apresentaram um 

pouco mais da cultura dos locais homenageados. 

Tradicional na cidade e parte do Calendário Cultural do Estado, a festa aconteceu 

na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal. Cem por cento da renda 

arrecadada foi revertida para as próprias entidades participantes, abaixo elencadas: 

Alemanha: Rotary, Eduarda V. de Souza como embaixatriz; 

Austrália: Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa e não teve embaixatriz 

nesta edição; 

Brasil: Comunidade Geriátrica e Aline Florêncio como embaixatriz; 

China: Avano e Mariana Pessoa como embaixatriz; 

Estados Unidos: Lions Clube, que tem como embaixatriz Miziarah Luciano Faria; 

França: Associação Amigos do Casulo, que tem como embaixatriz Vittória da Silva 

Lima; 

Hawaí: Caminho de Damasco, que tem como embaixatriz Sttefanie dos Reis 

Erescov; 

Inglaterra: Apnen, que tem Danielle Vilas Longhini como embaixatriz; 

Itália: Apae e com Isabela Farias Silverio como embaixatriz; 

Letônia: Associação Brasileira de Cultura Leta, que tem como embaixatriz Lidiane 

Laila Albrecht; 

México: Serviço de Orientação e Solidariedade e tendo como embaixatriz Beatriz 

Barbosa da Silva; 

Portugal: Apadano e Beatriz Regina Ribeiro Passos da Silva como embaixatriz. 

Durante os quatro dias de evento não houve registro de nenhuma ocorrência 

policial envolvendo os participantes da festa. Pela primeira vez em sua história, o evento, 

que recebeu público de 55,2 mil pessoas, teve recinto fechado e acesso controlado por 

catracas, garantindo maior segurança e conforto aos visitantes.  

Este foi o primeiro ano que não houve nenhum registro de ocorrências no plantão 

policial durante o evento. Indubitavelmente, este resultado é fruto da ação integrada da 

Guarda e Polícia Militar, associados ao fechamento do recinto. 

Em face do exposto, pedimos apoio dos nobres pares no que tange a esta 

iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício às entidades 

congratuladas, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2015. 

 

VAGNER BARILON 



 

64 

 

MOÇÃO N. 265/2015 
 

Assunto: Congratulações com a jornalista Marineuza Lira 
da Silva, pelo excelente trabalho realizado junto à 
Assessoria de Imprensa desta Câmara Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
jornalista Marineuza Lira da Silva, pelo excelente trabalho realizado junto à Assessoria de 
Imprensa desta Câmara Municipal.   

Ressaltamos, nesta oportunidade, a qualidade e o profissionalismo que permeiam 
todos os trabalhos realizados por essa grande profissional, sendo incomensurável a sua 
contribuição com o aperfeiçoamento dos trabalhos técnicos realizados nesta Casa de Leis. 

Nesse sentido, a postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o 
período no qual trabalhou neste Legislativo merecem o reconhecimento desta Casa.  

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

 
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
 

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

MOÇÃO N. 266/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Sra. Adriana Cristina 
Welsch Ferraz, pelo excelente trabalho desenvolvido junto 
ao Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
Sra. Adriana Cristina Welsch Ferraz, pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao Hospital 
e Maternidade Municipal de Nova Odessa.   

A capacidade técnica e o profissionalismo da congratulada foram reconhecidos por 
esta Câmara Municipal em diversas oportunidades, ficando registrados nos anais deste 
Legislativo através das moções n. 58/2014, n. 64/2014, n. 91/2014 e n. 249/2014.  

Nesse sentido, a postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o 
período no qual trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde também merecem o devido 
reconhecimento deste Legislativo. 

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

 
Nova Odessa, 29 de outubro de 2015. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 267/2015 
 
Assunto: Aplausos ao prefeito Municipal Benjamim Bill 
Vieira de Souza e a Secretária de Educação Claudicir 
Brazilino Picolo por acatar o meu requerimento onde 
solicito a participação dos alunos no projeto “ Como 
Nasce um livro da Editora Adonis. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Michael Jordan 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e a Secretária de Educação Claudicir Brazilino Picolo 
por acatar o meu requerimento e proporcionar as crianças da rede municipal de ensino esta 
experiência maravilhosa de conhecer o projeto “Como Nasce um Livro”. 

Em 2013 apresentei um requerimento 723/2013 solicitando a participação dos 
alunos da rede municipal de ensino no projeto “Bicho de estimação e “Como Nasce um 
Livro” da editora Adônis em Americana e fico feliz em saber que a ideia foi aprovada e 
colocada em prática, o trabalho em parceria sempre rende bons frutos. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao prefeito 
Municipal Benjamim Bill Vieira de Souza a Secretária de Educação Claudicir Brazilino Picolo 
por terem abraçado a ideia.  

Nova Odessa, 05 de novembro de 2015.  
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

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

MOÇÃO N. 268/2015 
Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal 
Benjamim Bill Vieira de Souza e com o Secretário de 
Saúde Sérgio Molina pela celebração do Novembro Azul. 

 
Senhor Presidente,     
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos 
ao Prefeito Municipal Benjamim Bill Vieira de Souza e ao Secretário de Saúde Sergio Molina 
pela celebração do Novembro Azul.  

O mês de ações voltadas à saúde do homem e a prevenção do Câncer de próstata 
teve início no dia 06/11/2015 coma a abertura oficial das atividades do mês. O público 
presente assistiu a palestra com Dr. José Lourenço e foi coletado o exame de PSA. 

Durante o mês várias ações serão realizadas como a continuidade da coleta do PSA 
e palestras e, no encerramento das atividades teremos a primeira Caminhada Novembro 
Azul que ocorrerá no dia 26/11 as 19hs. 

Em 24/10/2013 apresentei um requerimento solicitando informações sobre a 
realização de ações voltadas à saúde do homem, bem como a realização da Caminhada 
Azul, sendo assim fico feliz em saber que a ideia foi acatada e colocada em prática. 

Em face do 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-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 06 de novembro de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://pensador.uol.com.br/autor/michael_jordan/
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MOÇÃO N. 269/2015 
 

Assunto: Congratulações com a União Social do 
Movimento AFRO – Descendente de Nova Odessa 
(USMANO) pela comemoração do Dia Municipal e Nacional 
da Consciência Negra.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida a União Social do Movimento Afro – 
Descendente de Nova Odessa (USMANO) pela comemoração do Dia Municipal e Nacional da 
Consciência Negra.  

Celebrar o Dia da Consciência Negra nos dá a oportunidade de participar de uma 
longa história de ações em prol da igualdade de direitos e da igualdade humana. Dividir 
essa história é um tributo e reconhecimento necessário a este notável movimento, que vêm 
ganhando força ao longo dos anos. 

O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado 
à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Fica muito claro que a escolha 
desta data não foi por acaso: em 20 de novembro de 1695, Zumbi - líder do Quilombo dos 
Palmares - foi morto em uma emboscada na Serra Dois Irmãos, em Pernambuco, após 
liberar uma resistência que culminou com o início da destruição do Quilombo dos Palmares. 

Assim, comemorar o Dia da Consciência Negra nessa data é uma maneira de 
prestigiar e manter viva em nossa memória essa figura histórica, não somente como uma 
imagem de um líder, mas também sua importância na luta pela libertação dos escravos, 
concretizada em 1888. 

Nota-se que a cada passagem de ano, o Dia da Consciência Negra nos dá uma 
oportunidade para refletir sobre a importância do combate ao racismo e a todas as formas 
de intolerância. As lembranças de discriminações passadas não se apagam com o tempo, já 
que a discriminação, nas suas várias formas, ainda afeta os direitos e a dignidade de 
indivíduos e comunidades inteiras. 

Ainda hoje no Brasil, mesmo que em pequenas proporções, é possível ver os 
reflexos dessa história de desigualdade e exploração, na demonstração de indicadores 
referentes à população, família, educação, trabalho e rendimento, revelando a situação 
social de brancos, negros e pardos e suas desigualdades em todas as dimensões e áreas 
geográficas do País. 

Portanto, o Dia Nacional da Consciência Negra é um dia de reflexão de todos os 
brasileiros que acreditam numa sociedade de fato democrática e igualitária. É necessário 
tomar consciência da fundamental importância de se criar condições para a igualdade racial 
em nosso país, gerando políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho e à 
democratização da renda.  

O poeta negro catarinense João de Cruz e Souza (1861-1898)), é uma das maiores 
referências do século XIX, e no poema que escreveu sobre a liberdade disse: “LIVRE”. 

“Livre! Ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, E livre, 
penetrar nos Dons que selam, A alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da 
humana, da terrestre brava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos 
sentidos se rebelam, contra a infâmia bifronte que deprava. Livre! Bem livre para andar 
mais puro, mais junto à Natureza e mais seguro, do seu amor, de todas as justiças. Livre! 
Para sentir a Natureza, para gozar, na universal Grandeza, Fecunda e arcangélicas 
preguiças”. 

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 
a União Social do Movimento Afro – Descendente de Nova Odessa (USMANO) dando-lhes 
ciência da Moção. 

Nova Odessa, 12 de novembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
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MOÇÃO N. 270/2015 

 

Assunto: Congratulações com os servidores Paula 

Mestriner, Angela Verderio, Rosa Donadel, João Camargo 

e Shiroma Benkert, pelos resultados obtidos no Programa 

de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-

VS) – Portaria do Ministério da Saúde n. 1.241, de 20 de 

agosto de 2015. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos servidores Paula Mestriner, Angela 

Verderio, Rosa Donadel, João Camargo e Shiroma Benkert, pelos resultados obtidos no 

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS). 

O programa do governo federal tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento das 

ações de vigilância em saúde nos estados e municípios. Para tanto, os entes devem 

alcançar metas estabelecidas para indicadores selecionados, que condicionarão o 

percentual de repasse financeiro a ser realizado pelo Ministério da Saúde a cada unidade 

federativa. 

A equipe de Vigilância em Saúde de Nova Odessa atingiu 8 (oito) metas das 10 

(dez) que foram fixadas para os municípios com população entre 50.001 a 100.000 

habitantes.  

O índice obtido por Nova Odessa foi o maior entre as cidades da região. A título 

exemplificativo, na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia alcançou 7 (sete) metas, 

Americana cumpriu 5 (cinco) metas, Santa Bárbara d’Oeste cumpriu 6 (seis) metas e 

Sumaré atingiu 3 (três) metas, sendo que para estes municípios foram fixadas 11 (onze) 

metas, pois possuem mais de 100.000 habitantes. 

Os resultados obtidos por Nova Odessa são frutos do excelente trabalho realizado 

pelos servidores congratulados na área de Vigilância em Saúde, que assegurarão ao 

Município o recebimento de 80% (oitenta por cento) do valor do incentivo.  

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

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

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2015. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 271/2015 
 

Assunto: “Moção de Apelo ao Excelentíssimo Doutor Teori 

Zavaski, Ministro do Supremo Tribunal Federal, solicitando 

que seja julgada improcedente a ADC 38 do Art 6° Inciso 

III e IV da Lei 10.826/2003”. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Este Vereador e Presidente da Câmara recebeu relatos de representantes da 

Guarda Civil Municipal que apontaram pela necessidade e importância de ser julgada 

improcedente a ADC 38 do Art 6° Inciso III e IV da Lei 10.826/2003. 

Considerando o aumento dos índices criminais em todas as cidades, independente 

do número de habitantes que elas possuam, bem como a conurbação, que tem unido 

cidades de pequeno porte com outras de médio e grande porte; 

Considerando que a Guarda Civil Municipal vem ocupando um grande espaço na 

área da segurança, realizando relevante serviço na proteção dos bens, serviços, instalações 

e das pessoas que os usam; 

Considerando que a Guarda Civil Municipal é pró-ativa e atende desde ocorrências 

cuja transgressão é administrativa até grandes ocorrências emergenciais, cuja transgressão 

é penal; 

Considerando que a Guarda Civil Municipal tem uma Matriz Curicular de formação e 

atualização profissional, produzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, cuja 

capacitação é de nível excelente e exigida para que o guarda municipal atue no 

enfretamento ao crime; 

Considerando que a Lei 13022/2014, regulamentou a função da Guarda Municipal, 

quase trinta anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo que a 

aludida regulamentação fixou atribuições específicas para que a Guarda Municipal combata 

o crime, cujas situações de conflitos são iminentes; 

Considerando que o Estatuto do Desarmamento, lei 10.826/03, permite que apenas 

os guardas municipais das cidades com mais de 50.000 mil habitantes e menos de 500.000 

mil habitantes, portem armas de fogo em serviço e que os guardas municipais das cidades 

acima de 500.000 mil habitantes ou de capitais portem armas de fogo em serviço e fora 

dele, excluindo o direito ao porte de arma de fogo para os guardas municipais das cidades 

que possuem menos de 50.000 habitantes; 

Considerando que a arma de fogo é instrumento de trabalho necessário para que o 

Guarda Municipal exerça as suas funções e que sem a possibilidade de portá-la a própria 

integridade do Guarda Municipal ficará comprometida; 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares na Moção 

de Apelo ao Excelentíssimo Doutor Teori Zavaski, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

relator da ADC 38 do Art 6° Inciso III e IV da Lei 10.826/2003, que ESTA MENCIONADA AÇÃO 

DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE seja julgada improcedente. 

 

Nova Odessa, 16 de novembro de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Presidente 
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MOÇÃO N. 272/2015 
 

Assunto: Aplausos à primeira-dama Andréa Souza, 

presidente do Fundo Social de Solidariedade, pela ações 

realizadas em Comemoração do Dia Mundial do Diabetes. 

 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à presidente do Fundo Social de Solidariedade de 

Nova Odessa, a primeira-dama Sra. Andréia de Souza, bem como toda a sua equipe, pelas 

séries de ações preventivas realizadas em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes. 

O evento, realizado no último dia 13 de novembro, teve o lema “Agir Hoje Para 

Mudar o Amanhã”. Durante o dia foram realizados testes de glicemia e aferições de pressão 

arterial. 

Além dessas ações comemorativas, a Prefeitura mantém o grupo “Doce Dia”, 

composto por 70 (setenta) munícipes que sofrem com a Diabetes e recebem no Clube da 

Melhor Idade acompanhamento com nutricionista, fisioterapeuta e médica.    

Parabéns a primeira-dama e a toda a sua equipe pelo sucesso de mais esse evento, 

que demonstra todo o cuidado com os idosos. 

Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta proposição.   

Nova Odessa, 17 novembro de 2015. 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

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

 
MOÇÃO N. 273/2015 

 
Assunto: Congratulações com os alunos do Curso Técnico 

em Segurança do Trabalho II da ETEC de Nova Odessa, 

pelos evento realizado durante a “Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT”. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida aos alunos do segundo módulo do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho da ETEC de Nova Odessa, pelo evento realizado durante 

a “Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT”. 

O evento foi marcado por palestras realizadas no Instituto de Zootecnia, entre os 

dias 04 e 06 de novembro de 2015.  

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 17 de novembro de 2015. 

 
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
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MOÇÃO N. 274/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e com o 
diretor-presidente da Coden, pela elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico – Lei n. 2.730, de 20 de 
agosto de 2013. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Prefeito Municipal e ao diretor-presidente 
da Coden, em virtude da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – Lei n. 
2.730, de 20 de agosto de 2013. 

Segundo informações veiculadas pelo Instituto Trata Brasil (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) em seu site (http://www.tratabrasil.org.br/diagnostico-
da-situacao-dos-planos-municipais-de-saneamento-basico-e-da-regulacao-dos-servicos-nas-
100-maiores-cidades-brasileiras-3), após um longo período de baixos investimentos em 
esgotamento sanitário, o Brasil acumulou um déficit histórico na mais básica das 
infraestruturas.  

Hoje, mais de 36 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável, menos 
da metade dos brasileiros possuem acesso à coleta de esgotos e somente 38% dos esgotos 
do país são tratados.  

Isso gerou, em 2011, cerca de 400 mil internações por diarreia por todo o país, 
sendo 53% desses casos em crianças de 0 a 5 anos, além de enorme poluição ambiental 
aos rios urbanos em grandes cidades e mesmo em belíssimos cartões postais, como a Baia 
da Guanabara. 

Outra pesquisa recém divulgada pela entidade mostrou que o país desperdiça 
bilhões de reais em saúde pública, implicando em redução de produtividade dos 
trabalhadores, piora do aprendizado escolar com as faltas na escola, perda de oportunidade 
de gerar milhares de postos de trabalho e renda em turismo, entre muitos outros 
problemas. 

Em 2007, após 20 anos de debates no Congresso, foi sancionada a Lei n. 11.445 
que trouxe novas diretrizes nacionais e definiu o planejamento dos serviços como 
instrumento fundamental para se alcançar o acesso universal aos serviços de saneamento 
básico. A partir da Lei, todos os municípios devem formular as suas políticas públicas 
visando à universalização, sendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) o 
instrumento de definição de estratégias e diretrizes. 

Segundo a Lei, são componentes do saneamento básico o abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas, os quais devem ser objeto do PMSB. 

O Decreto n. 7.217/2010, que regulamentou a referida norma, prorrogou o prazo 
de entrega dos PMSB´s de 2010 para dezembro de 2013 ao estabelecer que a partir do 
exercício financeiro de 2014 a existência do plano seria condição para o acesso a recursos 
orçamentários da União (§2º, art. 26).  

Este prazo, porém, foi novamente prorrogado para o exercício financeiro de 2016 
(Decreto Federal n. 8.211 de 21/03/14), passando valer a data final de entrega dos planos 
para 31 de dezembro de 2015.  

Nesse contexto, muitos municípios da região ainda estão em fase de elaboração 
dos seus planos, a exemplo de Hortolândia, que abriu consulta pública até o próximo dia 23 
de novembro. 

Nova Odessa, mais uma vez, demonstrou o seu pioneirismo e o compromisso com 
a população. Após a conclusão dos trabalhos iniciados em agosto de 2010, esta Câmara 
Municipal aprovou, em julho de 2013, o projeto de lei n. 83/2013, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico 
e dá outras providências, cumprindo, dessa forma, a legislação nacional e se habilitando ao 
recebimento de recursos orçamentários da União. 

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

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 275/2015 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal para que encaminhe 
a este Legislativo projeto de lei instituindo no âmbito da 
Administração o “Vale Material Escolar”, nos moldes que 
especifica. 

Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, 
dirigida ao Prefeito Municipal, postulando o encaminhamento de projeto de lei instituindo no 
âmbito da Administração o “Vale Material Escolar”, nos moldes da lei anexa. 

São notórias as dificuldades das famílias de baixa renda em adquirir materiais 
essenciais para as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula e nas tarefas de casa. 

Embora o acesso à maioria dos livros didáticos e a obras paradidáticas seja 
assegurado por meio dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) não existe nenhum programa federal que financie ou distribua materiais escolares 
diversos.  

Alguns Estados e Prefeituras já criaram programas próprios de distribuição de 
material escolar através do “Vale Material”. Requerimentos3 neste sentido já foram 
apresentados, aliás, por diversos vereadores que compõem esta Casa Legislativa. Todavia, 
a proposta ainda não foi implantada em nosso Município. 

No ano corrente o Município de Sorocaba instituiu o programa denominado “Vale 
Material” consistente em valor a ser disponibilizado ao aluno via cartão magnético para a 
aquisição de material escolar. 

O vale foi adotado em substituição aos kits escolares. Assim, os recursos 
financeiros que seriam utilizados para a aquisição de materiais escolares, mediante 
licitação, foram distribuídos aos pais de alunos para que os mesmos comprem os produtos 
necessários diretamente no comércio local. 

A promoção de incentivos para a criação de programas locais de material escolar 
voltados ao público que utiliza a educação pública significa, na prática, um benefício a mais 
para as famílias que vivem em nosso Município. 

Além disso, esse tipo de ação por certo gera impactos positivos na educação das 
crianças beneficiárias, na medida em que assegura os materiais requeridos pelas escolas, 
com a liberdade de escolha proporcionada pela aquisição direta via cartão magnético.  

A iniciativa resulta na dinamização das economias locais, gerando demanda para 
os estabelecimentos comerciais cadastrados para a venda dos materiais escolares. 

Importante ressaltar que o presente projeto está em consonância com o disposto 
na Constituição Federal que, no art. 208, estabelece o seguinte:  

 “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 

(....) 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.” 

Embora a proposta seja louvável, no tocante ao mérito, a iniciativa deve ser 
deflagrada por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de ferir o princípio da harmonia e 
separação entre os poderes. 

Em face do exposto, e tendo em vista a relevância da matéria, esperamos receber 
integral apoio dos nobres pares no que tange esta iniciativa, e requeremos, após 
deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito Municipal, postulando o 
encaminhamento de projeto de lei instituindo no âmbito da Administração o “Vale Material 
Escolar”, nos moldes da lei anexa. 

Nova Odessa, 19 de novembro de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

                     
3 Requerimento n. 327/2009 e 77/2010, de autoria do vereador licenciado Adriano Lucas Alves 

  Requerimento n. 504/2013, de autoria da vereadora licenciada Carla Furini de Lucena 
  Requerimento n. 302/2014, de autoria do vereador Cláudio José Schooder 
  Requerimento n. 255/2015, de autoria do vereador Antonio Alves da Fonseca 
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MOÇÃO N. 276/2015 

 

Assunto: Aplausos ao Padre Itamar Gonçalves e com todos 

os organizadores das festividades de dezoito (18) anos da 

Paróquia São Jorge. 

 

Senhores Vereadores, 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida ao Padre Itamar Gonçalves e com todos os 

organizadores das festividades de dezoito (18) anos da Paróquia São Jorge. 

A programação social em comemoração ao evento está ocorrendo durante o mês 

todo. Às sextas - dias 13, 20 e 27 - foram marcados show de prêmios com serviços de bar e 

cozinha, a partir das 19:30 horas. Aos sábados, no mesmo horário, foram agendadas 

quermesses com show. 

Aos domingos (dias 8, 15, 22 e 29) foram organizados almoços às 12 horas.  

No último dia 21 foi realizado um inesquecível show com Moacyr Franco e no 

próximo dia 28 de novembro está agendado um espetáculo com Raul Silva e Banda. 

É nosso dever parabenizar e enaltecer ao Padre Itamar Gonçalves e com todos os 

organizadores que tanto se dedicaram em prol dessa nobre causa.  

Importante destacar que o homenageado foi transferido para a Paróquia São Jorge 

em 2011. A sua vinda foi alegremente comemorada pela comunidade católica 

novaodessense e registrada nos anais desta Câmara Municipal, através das moções n. 

14/2011 e n. 76/2011. Depois disso, o pároco foi congratulado com o título de cidadão 

novaodessense, através do Decreto n. 210/2012. 

Segundo as palavras do próprio Padre Itamar Gonçalves:  

“Escolhi a Paróquia São Jorge, Nova Odessa. Esta Paróquia tem aproximadamente 15 

mil habitantes, divididos em 5 comunidades: 1. São Jorge, Matriz; 2. Comunidade Santa Luzia; 

3. Comunidade São José Operário; 4. Comunidade São Francisco de Assis e 5. Comunidade 

Nossa Senhora Aparecida.  

Vou com o desejo de continuar a semear as sementes do Reino. Não desejo ter o 

produto final, apenas sementes para que cada um plante e cultive até chegar à Eternidade. 

Vou com o coração aberto, no desejo de ACOLHER E SERVIR! Vou disposto a trabalhar. Desejo 

oferecer um pouco de mim àquelas Comunidades”. 

 

Assim, desde março de 2011, o homenageado tem acolhido e servido 

diuturnamente a nossa comunidade, como na hipótese vertente. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

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

ao homenageado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 277/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Conselho de Pastores de 
Nova Odessa – COPENO, pelos trabalhos desenvolvidos 
em prol dos moradores de Mariana e demais cidades 
mineiras atingidas pelo rompimento das barragens da 
mineradora Samarco. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Conselho de Pastores de Nova Odessa – 
COPENO, pelos trabalhos desenvolvidos em prol dos moradores de Mariana e demais 
cidades mineiras atingidas pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco. 

O COPENO está arrecadando roupas, alimentos e água para a população daquelas 
localidades. 

A iniciativa segue até o dia 26 de novembro e conta com o apoio da Prefeitura, 
através do Fundo Social de Solidariedade. 

A entrega dos materiais arrecadados será acompanhada pelo presidente do 
Conselho, Pastor Edival Roberto Faria.   

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

Nova Odessa, 23 de novembro de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

******************************************************************************************** 
 
MOÇÃO Nº 278/2015  

Assunto: Moção de aplausos ao DIA INTERNACIONAL DA 
LUTA CONTRA À AIDS, comemorado todo dia 1º de 
dezembro. E a enfermeira Paula Mestriner. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi criado para relembrar o combate à doença 
e despertar nas pessoas a consciência da necessidade da prevenção, aumentar a 
compreensão sobre a síndrome e reforçar a tolerância e a compaixão às pessoas 
infectadas. Embora os avanços tecnológicos da área da saúde estejam mais otimistas, é 
bom lembrar, não há cura para quem está acometido com a doença, que ainda faz muitas 
vítimas e mortes a cada ano.  

Foi a Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que instituiu a data de 1º de dezembro. A decisão foi tomada em outubro de 
1987. No Brasil, a data passou a ser comemorada a partir de 1988, por decisão do 
Ministério da Saúde.   

O Brasil é referência no combate à doença, inclusive servindo de exemplo para 
países de primeiro mundo, tanto no esmero a conscientização e preservação como na 
distribuição de medicamentos aos infectados. São mais de 465 milhões de preservativos 
distribuídos em todo o país e o acesso universal e gratuito da população aos medicamentos 
usados no tratamento da Aids.  

Isto faz com que o Brasil seja reconhecido internacionalmente pela adoção da 
política de acesso universal ao tratamento de HIV/AIDS na rede pública de saúde.  

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS “DIA INTERNACIONAL DA LUTA CONTRA À AIDS” e a 
Encarregada do setor de Vigilância Epidemiológica a enfermeira Sr.ª Paula Mestriner, 
enfermeira no setor de vigilância sanitária de Nova Odessa, pelo trabalho desempenhado, 
ao apoio aos pacientes portadores do HIV/AIDS. 

Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a 
congratulada, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 20 de novembro de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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MOÇÃO N. 279/2015 
Assunto: Aplausos à Secretária de Educação Sra. Claudicir 
Brazilino Picolo e Diretores Sra. Fabiana Vaughan, Sra. 
Rosimar Pascoalin Antonio, Sr. Aquile Nicola Fosco, pela 
formatura do Proerd., pelas razões que especifica.   

 
Senhores Vereadores: 
 

No último dia 25 de deste mês, ocorreu a formatura de mais uma turma do Proerd, 

um importante trabalho realizado pela Policia Militar do Estado com crianças e 

adolescentes, que trata questões muito relevantes como drogas e violência, ensinando 

boas práticas a eles. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 

reconhecimento desta casa de leis. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 

Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015.                           

 
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

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

 

MOÇÃO N. 280/2015 
Assunto: Congratulações à Diretoria da EMEFEI Vereador 
Osvaldo Luiz da Silva, aos Professores e os alunos do 5º 
ano pela formatura do Proer. 

Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nosso cumprimento à 

Diretoria da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Vereador Osvaldo 

Luiz da Silva, os Professores e os alunos do 5º ano, pela cerimônia de formatura do Proerd. 

A formatura foi realizada no dia 25/11/15 na EMEFEI Vereador Osvaldo Luís da 

Silva, no bairro Jardim Marajoara, com a presença das autoridades, formandos, pais, e da 

Polícia Militar. 

O Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por 

objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso. Ele ensina técnicas centradas 

na resistência à pressão dos companheiros e auxílio para as crianças dizerem não às 

drogas. 

O programa também busca oferecer aos estudantes uma chance de ver os adultos 

como amigos e pessoas em quem eles podem confiar. Permite às crianças desenvolverem 

uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito pelas leis. 

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, 26 de novembro de 2015.   

 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
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MOÇÃO N. 281/2015 
 

Assunto: Congratulações a Polícia Militar de Nova Odessa 
ao 1º Tenente Marcelo Torres de Almeida e Cabo Moacir 
Carvalho em razão da formatura dos alunos do PROERD.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à Polícia Militar de Nova Odessa em razão 
da formatura dos alunos do PROERD.    

As atividades realizadas visando o referido programa foram desenvolvidas pelo 
soldado Moacir Celestino de Carvalho, do 48º Batalhão de Polícia Militar do estado de São 
Paulo, comandado pelo 1ª Tenente Marcelo Torres de Almeida. 

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) é 
desenvolvido pela Polícia Militar do estado de São Paulo e visa prevenir o uso de drogas nas 
escolas entre as crianças do ensino fundamental. 

 Os instrutores são policiais militares especialmente treinados, que em encontros 
semanais de uma hora de duração na sala de aula, desenvolvem o programa utilizando 
cartilha especialmente criada para essa finalidade, que além de estimular as crianças para 
resistirem às pressões ao uso de drogas, estreita o relacionamento polícia-cidadão. Tendo 
por base uma cartilha, o aluno é convidado a discutir e assimilar conteúdos relacionados à 
autoestima, resistir a pressão dos colegas e da mídia para uso de drogas e resolução de 
conflitos.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, e REQUEREMOS, após a deliberação plenária, sejam endereçados 
ofício aos Homenageados de Nova Odessa, dando-lhes ciência da referida proposição.         

Nova Odessa, 26 de novembro de 2015.  
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

 
******************************************************************************************** 
MOÇÃO N. 282/2015 
 

Assunto: Aplausos à célula de adolescentes da Igreja 
Monte Gileade, por terem arborizado uma praça no bairro 
Campos Verdes. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos a célula de 
adolescentes, “Célula Now”, da Igreja Monte Gileade, pela arborização e revitalização de 
uma praça situada no bairro Campos Verdes. 

 A iniciativa partiu da responsável pela célula, Fernanda Penariol, que se sentiu 
incomodada ao ver a praça sem cuidado e servindo de descarte de materiais de 
construção. Com o apoio dos adolescentes participantes da célula, ela pediu o aval do Setor 
de Jardinagem da Prefeitura e o grupo iniciou a arrecadação dos materiais necessários à 
revitalização e arborização da praça, tais como: mudas de árvores e flores, pneus e tintas 
para a pintura. 

A ação beneficiou a todos os moradores do bairro, que agora têm uma praça 
revitalizada e cuidada para usufruir. A iniciativa visou também o crescimento dos 
adolescentes enquanto cidadãos que estão desde já aprendendo a cuidar e renovar aquilo 
que é de todos os munícipes. 

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

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 283/2015  
 
Assunto: Congratulações ao prefeito Benjamim Bill Vieira 
de Souza pela palestra “Administrar conciliando qualidade 
de vida e crescimento econômico”.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza pela palestra “Administrar conciliando qualidade de 
vida e crescimento econômico”. 

O prefeito participou do evento “Conversando Com Quem Faz a Diferença”, 
promovido pela Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista), ocasião em que, 
ressaltou o desenvolvimento econômico e social do município e falou sobre os atrativos 
para investidores que se interessam pela cidade.  

Mas Nova Odessa não possui apenas área para expansão e lei de incentivo, como 
acrescentou o prefeito, ela tem principalmente qualidade de vida para se viver com a 
família. 

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

Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 
 

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

MOÇÃO N. 284/2015 
 

Assunto: Congratulações aos advogados integrantes da 
chapa “Tudo pela Ordem”, da OAB da 236ª Subseção de 
Nova Odessa, eleitos no último dia 18 de novembro. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que submeto à elevada apreciação plenária a presente 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Dr. Alessandre Passos Pimentel, da chapa “Tudo 
pela Ordem” em razão da eleição para a presidência da OAB da 236ª Subseção de Nova 
Odessa.  

A votação realizada na Casa da Advocacia e Cidadania (Avenida João Pessoa, nº 
1090 – Bosque dos Cedros), elegeu Alessandre Passos Pimentel (Presidente), Osmar Alves 
de Carvalho (vice-presidente), Ivonete Antunes (secretária), Carlos Thiago Jirschik da Cruz 
(secretário adjunto) e Luiz Henrique Teixeira (tesoureiro).  

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

 
Nova Odessa, 25 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ PEREIRA 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 79/2015 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES 
DA LEI Nº 1783, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2000, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 
 
Art. 1º. Fica extinto o emprego público de Assessor Jurídico, de provimento em 

comissão, inserido no Anexo I - Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Nova Odessa 
da Lei nº 1.783, de 18 de dezembro de 2000. 

Art. 2º. O Anexo I - Quadro de Pessoal - Parte Permanente - Empregos em Comissão, a 
serem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – da Lei nº 1.783, de 18 de dezembro 
de 2000, passa a ter a seguinte redação: 
QDE DENOMINAÇÃO EMPREGO PADRÃO REQUISITOS P/ PREENCHIMENTO 
09 Assessor Legislativo  03 Nível superior  
02 Assessor de Gabinete  08 Nível superior  
01 Assessor de Imprensa  08 Curso superior em Comunicação Social  
01 Diretor Geral  12 Nível superior  

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1º da Lei 

Municipal n. 2.726, de 26 de julho de 2013 e o art. 1º da Lei Municipal n. 2.743, de 12 de 
setembro de 2013. 

Nova Odessa, 04 de agosto de 2015.  
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Presidente 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS                                              AVELINO XAVIER ALVES 

1º Secretário                                                                    2º Secretário 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de lei de autoria da Mesa Diretora que altera disposições da Lei nº 

1.783, de 18 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara 
Municipal de Nova Odessa e dá outras providências. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Câmara, promovi análise em relação à 
proposição antes referida e concluí que a mesma não fere dispositivos da Constituição 
Federal, tampouco de normas hierarquicamente inferiores. 

Consoante o contido na justificativa, a presente proposta visa atender à determinação 
da E. Corte de Contas do Estado, exarada nos autos do TC-2227/026/2012, que julgou 
regulares as contas desta Edilidade, sem prejuízo da emissão da seguinte advertência: 

“(...) Sobre os desacertos apontados no quadro de pessoal, o Presidente, em sua peça 
defensória, destacou que, em atendimento às recomendações exaradas por esta Corte no 
julgamento das contas de 2010 – cujo voto foi pela regularidade, com ressalvas e 
determinações para a regularização do cargo de Assessor de Comunicação e Cerimonial, no 
tocante à sua escolaridade e ao provimento por concurso público, e para a adequação dos 
cargos de Diretor Geral, Assessor Jurídico, Assessor de Gabinete, Assessor de Imprensa, 
Assessor Legislativo, Assessor Técnico e Chefe de Serviço –, providenciou, após amplo 
estudo, a elaboração da Lei nº 2.743/13, visando à reestruturação do quadro de pessoal do 
Legislativo de Nova Odessa. 

Referida proposição extinguiu os empregos públicos em comissão de Assessor 
Técnico, Chefe de Serviços, Assessor de Cerimonial e Comunicação e de um Assessor 
Jurídico e reformulou a descrição de todos os empregos em comissão que ainda integravam 
o quadro de pessoal, para melhor adequá-los às atribuições de assessoria, chefia e direção. 

Com a nova estrutura do quadro funcional da Câmara, os 18 cargos em comissão 
foram reduzidos para 14, dos quais 9 relacionados à Assessoria Legislativa, 2 à Assessoria 

http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1738
http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1738
http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1738
http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1738
http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1738
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de Gabinete, 1 à Assessoria de Imprensa, 1 à Assessoria Jurídica e 1 à Diretoria Geral, o que 
denota o propósito do Legislativo em solucionar os deslizes apontados pela Fiscalização. 

Entretanto, sem embargo das medidas reparadoras anunciadas, destaco que o cargo de 
Assessor Jurídico deve ser preenchido por servidores regularmente admitidos por concurso 
público, uma vez que suas atribuições não se enquadram na exceção prevista no artigo 37, V, 
da Constituição. Assim advirto a Edilidade para que realize o ajuste necessário e corrija 
definitivamente o seu quadro de pessoal”. 

Além disso, o acórdão do TCE, de lavra do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 
também advertiu que: “A Fiscalização deverá verificar na próxima inspeção a efetiva adoção 
das medidas noticiadas”. 

Assim, cabe a esta Mesa Diretora adotar as medidas voltadas à correção definitiva do 
Quadro de Pessoal, sob pena de que o atual Presidente se submeta às penalidades 
previstas no art. 104 e art. 51, § 1º da Lei Complementar n.709/1993. 

Com relação à competência para apresentação do referido projeto, assim preceitua o 
Regimento Interno desta Câmara Municipal: 

“Art. 13, III, a: compete privativamente à Mesa da Câmara Municipal propor projetos de 
lei de disponham sobre a criação, a transformação ou extinção de cargos, empregos e 
funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observadas as 
determinações legais”. 

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

favoravelmente à aprovação do presente projeto.  
Nova Odessa, 31 de agosto 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 da Mesa Diretora que altera disposições da Lei n. 
1.783, de 18 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara 
Municipal de Nova Odessa e dá outras providências. 

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

O escopo da presente proposição é atender às recomendações exaradas pelo E. 
Tribunal de Contas nos autos do TC 2227/026/12, relativas à adequação do Quadro de 
Pessoal.  

Em relação aos aspectos econômico-financeiros do projeto, a medida não 
representará aumento da despesa pública, uma vez que está sendo extinto um emprego de 
assessor jurídico. 

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

Nova Odessa, 8 de setembro de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2015 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO, QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013. 

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

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
referentes ao exercício de 2013, em consonância com o acórdão da Primeira Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos contidos no processo CM. 
266/2015 e TC-001651/026/13. 

Art. 2º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES  JOSÉ PEREIRA 
 
 

Nova Odessa, 27 de novembro de 2015. 
  

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Escriturário 
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PROJETOS DE LEI 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N. 108/2015 
“Que estabelece normas para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de 

ensino e congêneres, concessão de título de cidadania e dá outras providências”. 
Art. 1º. Para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino e 

congêneres deverão ser utilizados: 
I - nomes que se reportem a datas ou fatos históricos da Nação, Estado ou 

Município; 
II – nomes de países, Estados ou cidades; 
III – nomes que objetivem preservar aspectos das tradições do Município, do Estado 

ou da Nação; 
IV – nomes que encerrem estados d´alma ou virtudes; 
V – nomes de pássaros, flores, plantas ou de raças de animais, exceto rottweiler e 

pit bull; 
VI – nomes de pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das 

ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e comercial, dentre 
outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à comunidade, e; 

VII – nomes de pessoas que sejam ou tenham sido servidores públicos municipais. 
§ 1º. A proposição será submetida ao crivo das seguintes comissões: 
a) Constituição, Justiça e Redação; 
b) Finanças e Orçamento, e 
c) Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
§ 2º. Cada vereador poderá apresentar anualmente até: 
a) cinco (05) projetos de lei a que aduz o caput deste artigo; 
b) dois (02) projetos de decretos legislativos concedendo títulos de cidadania, e 
c) dois (02) projetos de decretos legislativos concedendo a medalha do mérito Dr. 

Carlos José de Arruda Botelho. 
§ 3º. Caso o vereador não tenha interesse em apresentar o número de proposições 

indicada no parágrafo anterior, poderá autorizar outro a fazê-lo, por escrito. 
§ 4º. O projeto a que se refere o caput deste artigo deverá ser apresentado por, no 

mínimo, dois terços (2/3) dos membros da Câmara. 
Art. 2º. As proposições que visem homenagear pessoas, inclusive para efeito de 

concessão de título de cidadania ou honraria deverão, além de preencher os requisitos 
constantes do inciso VI ou VII do art. 1º, estar acompanhadas de: 

I – completa biografia do homenageado; 
II – documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou que tenha 

mais de sessenta (60) anos de idade, e; 
III – certidão fornecida pelo Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal que noticie 

não possuir o logradouro ou próprio público outra denominação. 
Art. 3º. Nos casos de concessão de títulos de cidadania ou honraria não se 

aplicarão os critérios previstos nos incisos II e III do art. 2º. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.380, de 

7 de janeiro de 2010; a Lei nº 2.427, de 7 de junho de 2010 e a Lei nº 2.459, de 29 de 
novembro de 2010. 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015.  
JOSÉ PEREIRA 

 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que estabelece 
normas para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino e congêneres, 
concessão de título de cidadania e dá outras providências. 

A Câmara, além de suas funções institucionais de legislar, fiscalizar e assessorar o 
Poder Executivo, também tem a função de proceder a homenagens diversas, como forma 
de manifestar publicamente a importância dos homenageados à comunidade.  

Trata-se de matéria de interesse local, inserida na esfera de competência típica do 
Município (art. 30, I da Constituição Federal). 

A concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Nova Odessa está disciplinada 
pelo art. 16, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, no art. 193 do Regimento Interno, na 
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Lei Municipal n. 2.380, de 07 de janeiro de 2010 e em outras leis esparsas.  
O art. 16, inciso XVIII estabelece que compete privativamente à Câmara conceder 

título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao 
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro quintos 
dos seus membros.  

O art. 193 do Regimento Interno, por seu turno, elenca os seguintes requisitos 
necessários para a concessão de honrarias, a saber: a) a concessão de título de cidadão 
honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que, reconhecidamente, 
tenham prestado relevantes serviços ao Município deve ser formalizada através de projeto 
de decreto legislativo (art. 193, § 1º, d), e b) o projeto deve ser apresentado por, no 
mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara (art. 193, § 3º). 

Já a Lei Municipal n. 2.380/2010, que pretendo alterar, estabelece normas para a 
denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino, congêneres e concessão de 
título de cidadania. 

Atualmente referida lei foi alterada pela Lei nº 2.427, de 7 de junho de 2010 e pela 
Lei nº 2.459, de 29 de novembro de 2010. 

A primeira lei modificou a redação do inciso V do art. 1º da Lei n. 2.380/2010. 
Referido inciso fixava que para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino 
e congêneres deveriam ser utilizados nomes de pássaros, flores ou plantas. Com a 
alteração ampliou-se o rol do inciso V do art. 1º, passando a ser permitida a utilização de 
nomes de pássaros, flores, plantas ou de raças de animais. Ficou vedada, contudo, a 
utilização de nomes das raças rottweiler e pit bull.  

Já a segunda lei alterou a redação do § 2º do art. 1º da Lei n. 2.380/2010, que 
fixava em três (03) o número de projetos que cada vereador poderia apresentar por ano 
para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino e congêneres. Após a 
aprovação do Projeto de Lei n. 35/2010 o número anual de proposições foi ampliado para 
cinco.  

Na hipótese vertente pretendo reunir em um único diploma legal todas as leis 
pertinentes a este tema, facilitando o conhecimento e a consulta por parte de toda a 
população.  

Outro objetivo visado na presente proposição é suprir lacuna que ocasiona a 
proliferação de propostas voltadas à concessão de honrarias desvinculadas de qualquer 
critério, estabelecendo limites.  

Com a alteração ora proposta, cada edil poderá apresentar até dois (02) projetos 
de decretos legislativos concedendo títulos de cidadania e o mesmo número de propostas 
atribuindo medalhas do mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho (instituída através da Lei 
Municipal n. 1.729, de 13 de março de 2000). 

Embora a concessão de tais honrarias objetivasse reconhecer personalidades que 
tenham prestado relevantes serviços à comunidade local, na prática, esta outorga se 
transformou em moeda política. A proliferação deste costume, com fim meramente 
eleitoreiro, retirou o real sentido da manifestação de reconhecimento/agradecimento por 
parte desta Casa Legislativa, além de ocasionar gastos desnecessários e injustificáveis. 

Ante ao exposto, tendo em vista a inegável relevância da matéria, esperamos 
contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015.  
JOSÉ PEREIRA 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2015 

"Que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, referentes ao 
exercício de 2013". 

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
referentes ao exercício de 2013, em consonância com o acórdão da Primeira Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos contidos no processo CM. 
266/2015 e TC-001651/026/13. 

Art. 2º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  
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Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES      JOSÉ PEREIRA 

 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação plenária o presente projeto de decreto 
legislativo, atendendo ao disposto no inciso VII do art. 16 da Lei Orgânica do Município c.c. 
a alínea a, § 1º do art. 193 e arts. 262 e seguintes do Regimento Interno. 

A apreciação das contas públicas locais pelo Poder Legislativo tem coparticipação 
do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição Federal. 

Referida participação faz-se imprescindível, uma vez que as contas são 
previamente submetidas àquele órgão para análise e emissão de parecer prévio, cujo 
conteúdo proporcionará aos vereadores as informações e os esclarecimentos técnicos 
necessários à sua orientação no momento de julgá-las definitivamente. 

A esse respeito, vale transcrever as considerações contidas na Revista de 
Administração Municipal, n.202, jan/março de 1992, p. 63: 

“O parecer prévio do Tribunal de Contas exige da Câmara não apenas a aprovação 
ou rejeição, mas torna imperioso o acompanhamento, pela Câmara, da execução 
orçamentária, a fim de que possam os vereadores conhecer e decidir quanto à regularidade 
das contas do Prefeito. 

A rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, favorável ou contrário às 
contas, só pode se dar pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Em qualquer 
caso, a Câmara deve decidir: sem voto não há aprovação ou rejeição. 

Por isso, quando a Câmara levar o parecer prévio à apreciação do Plenário, deve 
fazê-lo instruído com o parecer de sua Comissão Permanente de Acompanhamento da 
Execução Orçamentária e de Finanças, ou por comissão similar. Cumpre enfatizar que, 
sendo autônomo o Município, os pareceres do Tribunal de Contas apenas subsidiam as 
decisões dos vereadores. A palavra final, a decisão, cabe sempre ao Poder Legislativo. 
Assim é que não necessitam os vereadores ser financistas, auditores, economistas. Tais 
profissionais e outros especialistas encontram-se no Tribunal de Contas que emite seus 
pareceres técnicos. Ao vereador cabe, com a ajuda de sua assessoria própria, se 
necessário, analisar os pareceres, para daí então julgar e decidir sobre as contas 
apresentadas”. 

O processo contém o registro de toda a tramitação levada a efeito no tocante às 
contas, inclusive pareceres da assessoria técnica do Tribunal, que foram lançados no curso 
da tramitação. 

Da análise dos documentos recebidos da E. Corte de Contas verificamos, em 
síntese, que a conclusão elaborada pelo Agente de Fiscalização Financeira, Sr. Reginaldo 
Tadeu Pedroso apresentou as seguintes falhas: 

a) Item A.1. Planejamento das Políticas Públicas: não edição do Plano de Mobilidade 
Urbana; 

b) Item B.1.1. Resultado da Execução Orçamentária: existência de déficit no 
resultado da execução orçamentária no exercício analisado; existência de alertas daquela 
Corte de Contas; 

c) Item B.1.2. Resultados Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial: redução do 
resultado financeiro em decorrência do déficit orçamentário do exercício analisado; 

d) Item B.1.6. Dívida Ativa: divergência entre os valores relatados no Balancete e os 
dispostos no documento Análise Anuais do Sistema AUDESP; 

e) Item B.2.2. Despesa de Pessoal: inclusão de valores com despesas não 
consideradas pela Fiscalizada, elevando o percentual do gasto com pessoal; existência de 
alerta daquele Tribunal; 

f) Item B.3.1. Ensino: utilização incorreta de fontes de recursos junto ao Sistema 
AUDESP, com distorção comparativa (reincidência); não abertura de conta vinculada para 
utilização da parceria diferida do FUNDEB, desatendendo o § 2º, art. 21 da Lei Federal n. 
11.497/07; ocorrência de despesas impróprias; 

g) Item B.3.2.1. Ajustes da Fiscalização/Saúde: Existência de restos a pagar em 
31/01/2013; 

h) Item B.4.2. Precatórios a receber ou recebidos: possível ocorrência de crédito 
recebido e sacado sem o devido ingresso na receita da Prefeitura; 



 

84 

 

i) Item B.6. Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: possui o Município grande 
quantidade de contas bancárias, conforme informado no Fórum SDG-186; avaliação dos 
bens móveis não completada; 

j) Item C.1. Formalização das Licitações, Dispensas e Inexigibilidades: incorreções 
no envio de informações ao Sistema AUDESP, prejudicando a transparência dos atos 
analisados (reincidência); 

k) Item C.1.1. Falhas de Instrução: ocorrência de falhas de instrução (imposição de 
idade mínima para a frota, restringindo a participação de interessados/aquisição de livros 
didáticos e pedagógicos sem a devida justificativa; 

l) Item C.2.2. Contratos Examinados In Loco: insuficiente detalhamento do serviço 
(quantificação e atividades a desenvolver), colocando em dúvida se o valor cobrado em 
contrato é compatível com o mercado; 

m) Item C.2.3. Execução Contratual: Diversas irregularidades e inconsistências na 
prestação do serviço pela CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa S/C 
Ltda; 

n) Item D.2. Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp: Existências de 
ocorrências quanto às informações ao Sistema AUDESP; 

o) Item D.3.1. Quadro de Pessoal: Reestruturação administrativa processada em 
2013, onde alguns dos cargos criados não exigem escolaridade mínima pelo ocupante; 

p) Item D.4. Denúncias/Representações/Expedientes: Formulação de denúncia (TC-
912/003/14) apontando possíveis irregularidades e, considerada em nossa fiscalização 
como parcialmente procedente; 

q) Item D.5. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal: 
não cumprimento de algumas recomendações do E. Tribunal de Contas concernente a 
exercícios anteriores. 

Em que pesem as falhas apontadas, a Primeira Câmara do Tribunal do Estado de 
São Paulo emitiu parecer favorável por constatar, em síntese, que: 

I. no tocante ao ensino, a Municipalidade atendeu ao disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, superando o limite mínimo de 25% e alcançando o percentual de 
26,62%; 

II. no que tange à saúde, constatou-se que foi atingido índice de 26,66%, 
ultrapassando, portanto, o percentual mínimo constitucional de 15% estabelecido no § 1º do 
art. 77 da ADCT da Constituição Federal; 

III. no tocante ao gasto com pessoal, o Executivo Municipal ficou dentro do limite de 
54% da receita corrente líquida previsto pelo art. 20, III, “b” da Lei Complementar 
n.101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que alcançou o percentual de 
50,48%); 

Por fim, determinou a formação de autos próprios, para análise do contrato nº. 
156/2013, objetivando o fornecimento, implantação, treinamento, migração e customização 
de sistemas aplicativos (softwares) de gestão pública municipal. 

Diante de todo o exposto, esta Comissão submete à elevada apreciação dos nobres 
pares a presente proposição, por meio da qual se manifesta pelo acolhimento do acórdão e 
consequente aprovação das contas. 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES      JOSÉ PEREIRA 

 
 

 

 



 

85 

 

 

ORADOR INSCRITO  

 

 

PARA O USO DA TRIBUNA LIVRE 

 

DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

NA SESSÃO ORDINÁRIA 

 

A SER REALIZADA NO 

 

30 DE NOVEMBRO DE 2015 
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