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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 
Senhores vereadores em atendimento ao artigo 253 do Regimento Interno, o 

expediente da sessão ordinária a ser realizado no dia 05 de novembro próximo estará 
reduzido a trinta minutos tendo em vista a inclusão na fase da Ordem do Dia do Projeto de 
Lei n. 85/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Nova Odessa para o exercício de 2019. 

 
Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento Interno a Mesa Diretora 

deliberou pela inversão da ordem dos trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 
05 DE NOVEMBRO DE 2018, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - Pequeno Expediente – 
Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna 
Livre. 

 
Recebemos da prefeitura municipal de Nova Odessa cópia do balancete da receita 

e despesa referente ao mês de SETEMBRO/2018. 
 
DEBATES AGENDADOS: 
Dia 19 de novembro, debate em atendimento ao REQUERIMENTO N. 559/2018 de 

autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, sobre a instalação e funcionamento de 
Estações Rádio Base de Telefonia Celular no Município. 

 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 
 
PROJETO DE LEI N. 90/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR WLADINEY PEREIRA 

BRIGIDA, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O EVENTO “NOVEMBRO AZUL” 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

PAUTA DE INDICAÇÕES 
 

1. N. 370/2018 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal o fortalecimento da campanha “Novembro Azul”.  
 

2. N. 371/2018 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da calçada e limpeza da pista de caminhada 
situada, na Rodovia Astrônomo Gean Nicolini.  
 

3. N. 372/2018 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a roçagem do mato alto existente no pátio da Escola Simão 
Welsh, no Jardim Santa Rita II.  
 

4. N. 373/2018 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do canteiro central e do passeio 
público da Avenida Brasil.  
 

5. N. 374/2018 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES  
Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção do “bueiro” e também a limpeza 
de sarjeta localizado na Rua Niterói, no Jardim São Jorge.  
 

6. N. 375/2018 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES  
Indica a limpeza e roçagem do mato alto da área pública, ao lado da passarela do Jardim 
São Jorge que dá acesso ao Jardim Picerno, em Sumaré.  
 

7. N. 376/2018 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES  
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Maria Consuelo Cobo Lanzoni, no Jardim Flórida, em toda a sua 
extensão.  
 

8. N. 377/2018 - Autor: TIAGO LOBO 
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Indica ao Prefeito Municipal a instalação de lombada ou redutores de velocidade, poda de 
mato alto em local que especifica, rua Fioravante Martins, próximo do entroncamento com 
a rua Otavio Guedes do Jardim Campos Verdes e Vitório Crispim no Jardim São Manoel.  
 

9. N. 378/2018 - Autor: TIAGO LOBO 
Indica ao Prefeito Municipal a poda de árvore na rua Otavio Guedes no Jardim Campos 
Verdes, paralelo ao rua Valter Pereira Dinis, no bairro Jardim São Manoel.  
 

10. N. 379/2018 - Autor: TIAGO LOBO 
Indica ao Prefeito Municipal as providências quanto ao entroncamento das vias, Avenida 
São Gonçalo, rua Pastor Manoel Nascimento Pimentel, rua Otávio Guedes.  
 

11. N. 380/2018 - Autor: ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
Indica ao Poder Público a necessidade de roçagem da praça na Vila Azenha, ao lado da 
Igreja Católica.  
 

12. N. 381/2018 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a limpeza do entorno da Rodoviária, devido à presença de mato alto.  
 

13. N. 382/2018 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a limpeza da área pública situada na Avenida Carlos Botelho, na altura do n. 1.493.  
 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

1. N. 172/2018 - Autor: ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
Voto de Pesar  pelo falecimento do Senhor Jader Antônio Paulon.  

 
 
As Indicações e Moções de pesar apresentadas nesta sessão serão encaminhadas ao 

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

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 
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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 
presentes os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
CARLA FURINI DE LUCENA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, TIAGO LOBO, VAGNER BARILON e WLADINEY PEREIRA 
BRIGIDA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima sexta sessão ordinária do segundo ano 
legislativo, da décima quarta legislatura do ano 2018. Às 18 (dezoito) horas e 10 (dez) 
minutos, havendo número legal, a presidente, vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, declara 
aberta a sessão e solicita que a servidora Jacileide Cocato proceda a leitura de um trecho 
da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 
361/2018 que indica a manutenção na malha asfáltica da rotatória situado no Jardim São 
Jorge que dá acesso ao Jardim Picerno. INDICAÇÃO N. 362/2018 que indica ao Prefeito 
Municipal a Limpeza da Área Pública situada na Rua Antônio Berni, no Bairro Monte das 
Oliveiras. INDICAÇÃO N. 363/2018 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
manutenção na malha asfáltica na Rua João Antônio de Moraes próximo do n 112, no Jardim 
Planalto. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 364/2018 que indica a necessidade 
de instalação de assento em ponto de ônibus localizado na Avenida João Pessoa, defronte 
ao estacionamento da prefeitura, próxima a pista de skate. INDICAÇÃO N. 365/2018 que 
indica a necessidade de instalação de assento em ponto de ônibus localizado na Rua João 
Carlos Pedroza, defronte ao parquinho, no Jardim Marajoara. Do vereador ANGELO ROBERTO 
RÉSTIO, INDICAÇÃO N. 366/2018 que indica a pintura da sinalização de solo no cruzamento 
das ruas Jaime Marmile e Vitório Crispin, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 367/2018 que 
indica a providências para a limpeza de calçada, na Rua Curió – Bairro 23 de Maio, a partir 
da Rua Uirapuru. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 368/2018 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de manutenção, capinação e limpeza na Praça Dr. Cesar 
Souza Ladeia, localizada no Jardim Santa Rita I. INDICAÇÃO N. 369/2018 que indica ao Poder 
Executivo que realize a iluminação a Praça Benedito da C. Prata, no jardim Bela Vista. 
MOÇÕES DE PESAR: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, MOÇÃO N. 167/2018 voto 
de Pesar pelo falecimento do Senhor Vinícius Ferrari Camargo (faixa 01). ATA DA TRIGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, a presidente anuncia a ORDEM DO DIA: 
1 – SOBRESTANDO - REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 65/2018, DE AUTORIA DO 
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ESTABELECE ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS CHÁCARAS DE 
RECREIO REPRESA, RECANTO LAS PALMAS E CHÁCARAS ACAPULCO. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, TIAGO 
LOBO, VAGNER BARILON e WLADINEY PEREIRA BRIGIDA). O vereador ANGELO ROBERTO 
RÉSTIO requer a suspensão da sessão por dez a quinze minutos para que os vereadores 
possam ouvir os representantes dos moradores dos bairros Residencial Fibra, Terra Nova, 
Santa Luiza e Triunfo, sendo o pedido atendido (faixa 03). A sessão é suspensa por vinte 
minutos. Reaberta a sessão, a presidente anuncia o item dois da pauta: 02 – PROJETO DE 
LEI N. 71/2017, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2.948 DE 
17 DE ABRIL DE 2015. É colocado em discussão, os vereadores WLADINEY PEREIRA BRIGIDA 
e TIAGO LOBO requerem vista da proposição, sendo atendidos por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 04). 03 – PROJETO DE LEI N. 21/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO 
XAVIER ALVES, DÁ DENOMINAÇÃO DE “ELIO MARTINS” À RUA QUINZE (15) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO JARDIM DOS LAGOS. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER 
ALVES requer a leitura da biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os 
vereadores AVELINO XAVIER ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e CARLA 
FURINI DE LUCENA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por sete votos 
favoráveis, ausente o vereador WLADINEY PEREIRA BRIGIDA (faixa 05). 04 – PROJETO DE LEI 
N. 46/2018 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA A REDAÇÃO DO CONTIDO NOS 
INCISOS II E III DO ART. 1º, INSERE A ALÍNEA "A" AO INCISO III DO ART. 1º, ALTERA  A 
REDAÇÃO DO ART. 3º, INSERE O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 3º E ALTERAÇÃO DA ALÍNEA "A" 
DO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL 1689, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. É colocado em 
discussão, o vereador TIAGO LOBO requer vista da proposição. O vereador VAGNER 
BARILON requer o adiamento da discussão por duas sessões. O vereador TIAGO LOBO retira 
o pedido de vista apresentado. O pedido de adiamento por duas sessões é submetido ao 
Plenário, sendo aprovado (faixa 06). 5 – PROJETO DE LEI N. 59/2018, DE AUTORIA DO 
VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, INSTITUI O BANCO DE LEITE HUMANO NO MUNICÍPIO DE 
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NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). A sessão é suspensa 
por cinco minutos. Reaberta a sessão, os vereadores VAGNER BARILON (faixa 08) e ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO (faixa 09) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após o 
intervalo regimental a presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: 
PROCESSO N. 173/2017 - REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE 
INQUÉRITO, autores vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA 
E RAMEH, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e TIAGO LOBO, Objeto: Apurar possíveis 
irregularidades existentes na permuta realizada pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa 
do imóvel urbano situado na Avenida Ampélio Gazzetta s/n, próximo ao Jardim Maria Helena 
e Jardim Santa Rosa, com 9.999,12 metros quadrados, inscrito no Cadastro Municipal sob 
número 34.00934.0125.00, com o imóvel situado na Rua Heitor Penteado, n. 199, esquina 
com a Rua XV de Novembro, Centro, que abriga o Clube da Melhor Idade – Fundo Social de 
Solidariedade. A sessão é suspensa por dez minutos. Reaberta a sessão, o vereador 
ANGELO ROBERTO RÉSTIO requer o adiamento da discussão do requerimento por cinco 
sessões. O pedido de adiamento é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 10). 
REQUERIMENTO N. 461/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca o 
Secretário de Governo e o Diretor de Cultura e Turismo e convida os representantes das 
entidades que especifica para prestar informações sobre a Festa das Nações de 2018. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 494/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, 
convoca o diretor presidente e o gerente técnico da CODEN para prestar informações sobre 
o “estudo para implantação de novos empreendimentos” relatado no Ofício CAM n. 
404/2018, datado de 2 de agosto de 2018. É colocado em discussão, o vereador TIAGO 
LOBO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). 
REQUERIMENTO N. 566/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de calçada na Avenida São Gonçalo, 
próximo à CMEI Professor José Mário Moraes e EMEFEI Prefeito Simão Welsh. É colocado em 
discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS requer o adiamento da discussão do 
requerimento por cinco sessões, sendo o pedido atendido (faixa 13). REQUERIMENTO N. 
567/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita cópia das notas fiscais referentes ao 
empenho n. 6777, datado de 7 de agosto de 2018 (valor R$ 1.500,00 – outras despesas 
com locomoção). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 577/2018 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a poda de 
árvores e a troca de 28 lâmpadas queimadas nos postes do calçadão da Feltrin, localizado 
na Rua Alexandre Bassora. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 578/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre a “Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos – TARSU”, instituída pela Lei 
n. 3.142, de 6 de dezembro de 2017. É colocado em discussão, os vereadores TIAGO LOBO 
e CARLA FURINI DE LUCENA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 579/2018 de autoria do vereador WLADINEY 
PEREIRA BRIGIDA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
reforçar a pintura da sinalização de trânsito horizontal “PARE” das Ruas José Porfírio dos 
Santos, Norma Bassora e Joaquim Gomes. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 
580/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Chefe do Executivo sobre a possibilidade de substituição das lâmpadas que estão 
queimadas na quadra da EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). 
REQUERIMENTO N. 581/2018 de autoria do vereador WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 919/1985, alterada pelas 
Leis n. 1.532/1997 e n. 1.973/2004 – Mês Municipal da Limpeza. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). 
REQUERIMENTO N. 582/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as medidas adotadas em busca de soluções para a 
regularização do loteamento denominado Chácaras Ceci Ovos. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). 
REQUERIMENTO N. 583/2018 de autoria do vereador WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre eventual aplicação de penalidade com fulcro na lei 
n. 2.883/2014 ao proprietário do imóvel situado na Rua Porto Alegre, esquina com a Rua 
Cuiabá. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 584/2018 de 
autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do Prefeito Municipal 
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sobre a possibilidade de fazer a calçada na rua Pedro Abel Jankovitz, na Vila da Melhor 
Idade. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 585/2018 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a implantação do 
atendimento preferencial e a colocação de cobertura em frente ao laboratório situado na 
Rua Aristides Bassora, n. 302, Jardim Bosque dos Cedros. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). 
REQUERIMENTO N. 586/2018 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de ensino em horário integral às 
crianças entre 4 e 5 anos de idade (pré-escola). É colocado em discussão, os vereadores 
WLADINEY PEREIRA BRIGIDA e CARLA FURINI DE LUCENA discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 587/2018 de 
autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações ao Prefeito Municipal 
sobre a concessão de isenção do IPTU para o exercício de 2019 aos imóveis situados na Rua 
João Bassora e Rua Júlio Marmile, prejudicados pelas obras realizadas pela EMTU na referida 
região. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 588/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Poder Executivo sobre a implantação de 
placas com os nomes das ruas e CEP para facilitar o acesso à informação e a entrega de 
correspondência no município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 589/2018 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a reforma total da “EMEF Paulo Azenha”. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 
590/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações 
complementares ao Chefe do Executivo sobre a adoção de medidas para uma solução do 
trânsito de veículos no cruzamento da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz com a Rua dos 
Idosos, solicito a finalização do solo, no Jardim Campo Belo (implantação de rotatória, 
sinalização de solo ou colocação de tartarugas). É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 
591/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações 
complementares do Chefe do Executivo sobre a implantação de rotatória na Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz, com acesso ao bairro Recanto do Guarapari. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
29). REQUERIMENTO N. 592/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações da empresa Vivo sobre as intervenções necessárias na fiação dos pontos que 
especifica (Avenida João Pessoa e ruas Augusto Lovatti e Carmine Piconi). É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
30). REQUERIMENTO N. 593/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da passarela na Rua Goiânia, 
próximo ao Pezão Materiais de Construção (reparos no asfalto e no alambrado). É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 31). REQUERIMENTO N. 594/2018 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a manutenção da passarela que liga o 
Jardim São Jorge (Rua Guadalajara) ao Jardim Basilicata. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). 
REQUERIMENTO N. 595/2018 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, convoca o 
Secretário de Assuntos Jurídicos, o Secretário de Obras e a Secretária de Desenvolvimento 
Econômico do Município e convida as autoridades que especifica para prestar informações 
sobre a Massa Falida da empresa Eletrocast Indústria e Comércio Ltda. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
33). REQUERIMENTO N. 596/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre o número de empresas instaladas em Nova Odessa 
no período de janeiro de 2017 a agosto de 2018. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 
597/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, reitera pedido de cópia dos 
balancetes de todas as entidades que participam da Festa das Nações. É colocado em 
discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANGELO ROBERTO RÉSTIO e ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 35). REQUERIMENTO N. 598/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a tubulação de escoamento de água pluvial na 
ponte ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Manoel. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). 
REQUERIMENTO N. 599/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre a alteração de sentido de direção da Rua Virgílio Bodini, que 
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compreende os bairros Jardim Santa Luiza I e II, Jardim Fibra e Jardim Terra Nova. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 37). REQUERIMENTO N. 600/2018 de autoria do vereador WLADINEY 
PEREIRA BRIGIDA, solicita, para fins de fiscalização, informações do estabelecimento 
situado na Rua Cristiano Kilmeyers, nº 214 – Parque Industrial Harmonia (barraca instalada 
em área púbica). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 601/2018 de autoria do vereador 
WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as 
providências para manutenção e/ou retirada dos parafusos expostos no chão da Praça de 
Lazer/Academia do Bairro 23 de Maio. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 602/2018 de 
autoria do vereador WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a implantação de bueiros na Avenida Dr. Ernesto Sprogis, próximo ao numero 525. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 40). REQUERIMENTO N. 603/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de iluminação nas três rotatórias da Rodovia Rodolfo Kivitz. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
41). REQUERIMENTO N. 604/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre o início da manutenção no campo de areia 
situado no Parque Residencial Klavin. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 42). REQUERIMENTO N. 605/2018 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a existência de estudos voltados a implantação de um terminal Rodoviário 
na região do Jardim Alvorada. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N. 606/2018 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 3.055, de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre 
o recolhimento de veículo automotor, reboque e semi-reboque abandonado e dá outras 
providências. É colocado em discussão, o vereador requer a retirada do requerimento. O 
pedido de retirada é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 44). REQUERIMENTO N. 
607/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre o envio de notificação ao proprietário do imóvel que especifica, 
situado na Rua Ângelo Príncipe Padela próximo do n 30, para que procedam à limpeza do 
local, implantação de calçada e a mureta. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 45). REQUERIMENTO N. 
608/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita informações ao Prefeito Municipal 
sobre a existência de regras específicas para utilização do uniforme (farda) da Guarda Civil 
Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 46). REQUERIMENTO N. 609/2018 de autoria do vereador 
TIAGO LOBO, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a possibilidade de adequação 
do padrão de vencimentos do emprego público Engenheiro Civil ao disposto na Lei Federal 
n. 4.950-A/66. É colocado em discussão, os vereadores TIAGO LOBO, ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 47). REQUERIMENTO N. 610/2018 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal a possibilidade de implantação de 
sinalização de ponto de ônibus, e urgente a faixa de pedestre e a tão necessária cobertura 
e bancos para melhor conforto aos cidadãos usuários de ônibus daquela localidade, que fica 
próximo ao hospital situado na av. João Pessoa próximo ao Lava Jato. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
48). REQUERIMENTO N. 611/2018 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita 
informações ao Prefeito Municipal, sobre a realização de exames de colonoscopia. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 49). REQUERIMENTO N. 612/2018 de autoria do vereador ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do chefe do Poder Executivo sobre medidas que 
poderão ser adotadas para coibir o tráfego de caminhões pelos bairros, pois rompem cabos 
e fios elétricos. É colocado em discussão, os vereadores TIAGO LOBO, AVELINO XAVIER 
ALVES e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 50).REQUERIMENTO N. 613/2018 de autoria do vereador 
ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as providências 
para manutenção na praça “Aquiles Rodrigues Magalhães”, localizada no bairro 23 de Maio. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 614/2018 de autoria do vereador ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do chefe do Poder Executivo sobre as medidas que 
poderão ser adotadas para resolver o problema de infiltração em muro próximo a viela 
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situada aos fundos da construção localizada a Rua Dosmari Custódio de Mello, 161, 
Residencial Altos do Klavin. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 52). REQUERIMENTO N. 615/2018 de autoria do 
vereador TIAGO LOBO, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as mudanças quanto 
ao repasse de verbas, no que se refere ao custeio e ao investimento, recentemente 
aprovadas pelo Ministério da Saúde. É colocado em discussão, os vereadores TIAGO LOBO, 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ANGELO ROBERTO RÉSTIO e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 53). 
REQUERIMENTO N. 616/2018 de autoria do vereador TIAGO LOBO, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre a implantação do programa “Estratégia Saúde da Família – ESF. É 
colocado em discussão, os vereadores TIAGO LOBO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 54). REQUERIMENTO N. 617/2018 de autoria do vereador TIAGO 
LOBO, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o Convite n. 06/CV/2018, que 
culminou na contratação da empresa Metrocapital Soluções Eireli EPP, objetivando a 
realização de concursos públicos e/ou processos seletivos (processo administrativo n. 
9863/2018). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 55). REQUERIMENTO N. 618/2018 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações a EMTU e ao Prefeito Municipal sobre a 
manutenção dos bebedouros e da iluminação pública da ciclovia da Avenida Ampélio 
Gazzetta. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 56). REQUERIMENTO N. 619/2018 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações à CODEN sobre a possibilidade de implantação 
de um poço artesiano no bairro Recanto Las Palmas para minimizar os problemas 
decorrentes da ausência de sistema de distribuição de água e coleta e afastamento de 
esgoto naquele bairro, bem como nos bairros Chácaras de Recreio Represa e Chácaras 
Acapulco. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, AVELINO XAVIER 
ALVES e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 57). REQUERIMENTO N. 620/2018 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações ao Chefe do Executivo sobre o atendimento 
prestado pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania no que tange ao fornecimento de 
cestas básicas e auxílio transporte (para o retorno de pessoas às suas cidades de origem). É 
colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e TIAGO LOBO discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 58). MOÇÃO N. 143/2018 
de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, repúdio ao Cremesp pelo arquivamento 
da Sindicância n. 186.520/2016 que versou sobre apuração de atendimento médico e 
apurava a morte de quatro crianças em Nova Odessa. É colocada em discussão, o vereador 
ANGELO ROBERTO RÉSTIO discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 59). MOÇÃO N. 161/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, aplausos ao senhor Dirceu Dalbem pela vitoriosa eleição como deputado 
estadual do estado de São Paulo. É colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 60). 
MOÇÃO N. 162/2018 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao 
Henrique do Paraíso pela vitoriosa eleição como 1º suplente para deputado federal do PRB. 
É colocada em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON 
discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 61). MOÇÃO 
N. 166/2018 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, congratulações com os 
senhores Eliseu Paes e Roseli Moraes pelo lançamento do livro “Reflexões”, dentro do 
Projeto Caminho Legal. A apreciação da proposição restou prejudicada, ante a ausência da 
autora no Plenário (faixa 62). MOÇÃO N. 168/2018 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Secretário Municipal de Saúde, Vanderlei 
Cocato, e toda equipe que trabalhará no recadastramento da Saúde de Nova Odessa. É 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 63). Tendo em vista o decurso do tempo destinado ao Expediente, o uso 
da Tribuna Livre pelos vereadores inscritos restou prejudicado. Após, o presidente informa 
que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 05 de novembro de 2018. Nada mais 
havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 64). Para constar, lavrou-se a presente 
ata. 

 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário         Presidente        2º Secretário 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 85/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 

Obs. Projeto de Lei contém emendas. 
 
 EMENDA N. 01/2018 – ADITIVA DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER. 

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

Art. 1º. Acrescente-se ao Programa de Trabalho – Anexo 6, Manutenção da Festa das 
Nações, conforme descrição a seguir: 

02.00.00   Prefeitura Municipal 
02.01.00   Gabinete do Prefeito e dependências 
02.01.14  Manutenção da Festa das Nações 
Custo financeiro: R$ 80.000,00   
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do valor 
ordinário do seguinte programa: 

02.00.00   Prefeitura Municipal 
02.01.00   Gabinete do Prefeito e Dependências 
02.01.07  Manutenção do Sistema Viário 
15.452.0002.1.003 Recapeamento Asfáltico de Ruas e Avenidas 
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Nova Odessa, 9 de outubro de 2018. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 
 EMENDA N. 02/2018 – ADITIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON, AVELINO 
XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA. 

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

Art. 1º. Acrescente-se ao Quadro de Detalhamento da Despesa, a Manutenção da Festa 
das Nações, conforme descrição a seguir: 

02.01.12  Manutenção das Bibliotecas Municipais 
13.392.0002.2.013    Manutenção das Bibliotecas Municipais 
3.3.90.39.00              Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 01.110.0000  
Custo financeiro: R$ 120.00,00   
Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 

provenientes da anulação parcial da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do 
valor ordinário do seguinte programa: 

02.03.99  Amortização de Dívidas e Precatórios 
99.999.9999.0.999    Reserva de Contingência 
9.9.99.99.00              Reserva de Contingência - 01.110.000  
Custo financeiro: R$ 120.00,00   
Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 

anexos deverão ser ajustados. 
Nova Odessa, 11 de outubro de 2018. 

VAGNER BARILON   AVELINO X. ALVES 
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  WLADINEY P. BRÍGIDA 

 
PARECER DAS EMENDAS: 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Atendendo ao despacho da presidente desta Casa, promovi análise em relação às 

emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Odessa para o exercício de 2019, e submeto 
à apreciação desta Comissão as seguintes considerações: 
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A presente proposição recebeu 02 (duas) emendas, com a mesma finalidade, as quais 
serão analisadas segundo as regras estabelecidas no § 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do 
Município, in verbis: 

Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, 
ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na 
forma do Regimento Interno.  

§ 1º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:  

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;  
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação 

de despesa, excluídas as que incidam sobre:  
a) dotações para pessoal e seus encargos;  
b) serviço da dívida;  
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 

Município; ou, 
III - sejam relacionadas:  
1. Com a correção de erros ou omissões; ou  
2. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
1.  A Emenda n. 01/2018, de autoria do vereador Cláudio José Schooder, objetiva 

destinar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para custeio da Festa das Nações. Para tanto, o 
valor foi remanejado da seguinte rubrica: 15.452.0002.1.003 Recapeamento Asfáltico de 
Ruas e Avenidas.  

2. Já a Emenda n. 02/2018, de autoria dos vereadores Vagner Barilon, Avelino Xavier 
Alves, Sebastião Gomes dos Santos e Wladiney Pereira Brígida, objetiva destinar R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) para custeio do referido evento. Em relação à referida 
emenda, foi proposto o remanejamento da seguinte dotação: 9.9.99.99.00 Reserva de 
Contingência - 01.110.000.   

Em face do exposto, opino favoravelmente à discussão das duas emendas. 
Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  AVELINO X. ALVES  WLADINEY P. BRIGIDA 
 

 PROJETO DE LEI N. 85/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 
 
Art. 1º O orçamento do Município de Nova Odessa a vigorar no exercício de 2019, 

estima a RECEITA em R$ 203.108.300,00 e fixa a DESPESA em R$ 202.167.800,00  
discriminados pelos anexos integrantes desta Lei. 

Parágrafo Único - O saldo apresentado de R$ 940.500,00 refere-se à Reserva de 
Contingência, cujos recursos serão destinados de conformidade com o disposto no art. 5º, 
inciso III, da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2º A Receita se realizará mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras 
receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações 
constantes do Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64, obedecendo ao seguinte 
desdobramento: 

RECEITAS 
RECEITAS CORRENTES 
Receita Tributária R$ 49.380.330,00 
Receita de Contribuições R$ 3.057.000,00 
Receita de Patrimonial R$ 1.284.280,00 
Receita de Serviços R$ 13.200,00 
Transferências Correntes R$ 134.637.490,00 
Outras Receitas Correntes R$ 1.615.000,00 
 R$ 189.987.300,00 

 
RECEITAS DE CAPITAL 
Operações de Crédito R$ 3.000.000,00 
Alienação de Bens R$ 20.000,00 
Transferência de Capital R$ 10.101.000,00 
 R$ 13.121.000,00 
TOTAL R$ 203.108.300,00 
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Art. 3º A despesa será realizada pelas funções, programas, categorias econômicas e 

órgãos da administração, conforme discriminado nos Anexos 2, 6, 7 8 e 9 exigidos pela Lei 
4.320/64, obedecendo ao seguinte desdobramento: 

DESPESAS 
DESPESAS CORRENTES 
Pessoal e Encargos Sociais R$ 95.895.400,00 
Juros e Encargos da Dívida R$ 205.000,00 
Outras Despesas Correntes R$ 81.901.890,00 
SUB-TOTAL R$  178.002.290,00 
DESPESAS DE CAPITAL R$ 203.108.300,00 
Investimentos R$ 18.365.510,00 
Inversões Financeiras R$ 200.000,00 
Amortização da Dívida R$ 5.600.000,00 
SUB-TOTAL R$ 24.165.510,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 940.500,00 
TOTAL R$  203.108.300,00 

 
DESPESAS 
POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
LEGISLATIVA R$7.411.000,00 
ADMINISTRAÇÃO R$ 31.458.100,00 
SEGURANÇA PÚBLICA R$ 8.497.000,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 7.569.520,00 
SAÚDE R$ 45.000.310,00 
EDUCAÇÃO R$ 68.996.390,00 
CULTURA R$ 2.221.000,00 
URBANISMO R$ 18.128.280,00 
HABITAÇÃO R$ 336.000,00 
GESTÃO AMBIENTAL R$ 2.492,500,00 
DESPORTO E LAZER R$ 3.052.700,00 
ENCARGOS ESPECIAIS R$ 7.005.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 940.500,00 
TOTAL R$. 203.108.300,00 

 
POR PROGRAMA 
001 Processo Legislativo R$ 7.411.000,00 
002 Gabinete do Prefeito e Dependências R$ 28.724.280,00 
003 Secretaria de Finanças e Planejamento R$ 2.016.600,00 
004 Secretaria de Administração R$ 22.082.000,00 
005 Secretaria de Desenv. Econômico R$ 542.000,00 
006 Secretaria do Meio Ambiente R$ 2.492.500,00 
007 Secretaria da Educação R$ 68.988.890,00 
008 Secretaria de Saúde R$ 45.000.310,00 
009 Secretaria de Esportes e Cultura R$ 3.052.700,00 
010 Secretaria de Obras, Proj. Plan. Urbano R$ 1.109.000,00 
011 Secretaria de Governo R$ 4.767.000,00 
012 Secretaria de Assuntos Jurídicos R$ 1.407.000,00 
0013 PASEP R$ 1.200.000,00 
0015 Diretoria de Promoção Social R$ 7.569.520,00 
0014 Encargos Especiais R$ 5.805.000,00 
0099 Reserva de Contingência R$ 940.500,00 
TOTAL R$. 203.108.300,00 

 
POR CATEGORIA ECONÔMICA 
Receitas Correntes R$ 189.987.300,00 
Receitas de Capital R$ 13.121.000,00 
TOTAL R$ 203.108.300,00 
Despesas Correntes R$ 178.002.290,00 
Despesas de Capital R$ 24.165.510,00 
Reserva de Contingência R$ 940.500,00 
TOTAL R$ 203.108.300,00 
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POR FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO 
01.000.00 Tesouro R$ 151.822.780,00 
02.000.00 Transferências e Convênios Estaduais R$ 34.806.310,00 
05.000.00 Transferências e Convênios Federais R$ 13.479.210,00 
07.000.00 Operações de Crédito R$ 3.000.000,00 
TOTAL R$ 203.108.300,00 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:  
I – Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) da receita estimada; 
II - Suplementar as dotações orçamentárias, por meio de Decreto, em até 30% (trinta 

por cento) do valor total do orçamento, utilizando como recursos os previstos no artigo 43, 
da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, assim como do artigo 166, inciso III, parágrafo 8º, 
da Constituição Federal, criando se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação. 

III - Conceder ajuda financeira às entidades, sem fins lucrativos, reconhecidas de 
utilidade pública, nas áreas de saúde, educação, assistência social e manutenção, cabendo 
ao Chefe do Executivo, mediante Lei específica definir os valores das Contribuições e 
Subvenções a serem concedidos. 

§1º Excluem-se do limite referido no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais 
suplementares: 

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais; 
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida; 
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos; 
d) incorporações de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2018; 
e) o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do 

FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas 
fixadas nesta lei. 

§2º Exclui-se também do limite referido no inciso II, deste artigo, conforme artigo 167 
inciso VI da Constituição Federal, as transposições, remanejamentos ou transferências de 
recursos dentro da mesma categoria de programação e mesmo órgão, eximindo-se da 
elaboração de Decreto para tal procedimento, inclusive no que se refere às fontes de 
recursos e códigos de aplicação. 

§3º A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica 
condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 
43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

§4º As entidades beneficiadas com auxílios ou subvenções, conforme dispõe o inciso III 
deste artigo, deverão proceder à prestação de contas até o dia 30 de Janeiro do ano 
subsequente ao recebimento da verba, sendo vedada a concessão de ajuda financeira às 
entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como 
àquelas que não tiveram suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal. 

§5º Somente se beneficiarão de concessões de contribuições e subvenções, conforme 
disposto no inciso III deste artigo, as entidades que não visem lucros, que não remunerem 
seus diretores e estejam cadastradas na entidade concedente. 

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal de Nova Odessa autorizada a suplementar, 
mediante Ato da Mesa, o orçamento do Poder Legislativo, utilizando como recursos para 
sua cobertura, anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 
30% (trinta por cento). 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de Janeiro de 2019. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 26 DE SETEMBRO DE 2018. 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PARECER: 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que estima a Receita e fixa 

a Despesa do Município de Nova Odessa para o exercício de 2019. 
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 

do projeto. 
Atendendo ao despacho da presidente desta Câmara, promovi análise em relação ao 

projeto e concluí que o mesmo harmoniza-se com as normas constitucionais que regem a 
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temática concernente às finanças públicas, reunidas nos arts. 163 a 169 da Constituição 
Federal. 

Importante ressaltar que a Constituição Federal aderiu ao princípio universal de 
iniciativa da proposta orçamentária ao Poder Executivo. Assim, o art. 84, XXIII, prevê 
competir ao Presidente da República, privativamente, enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. 

Por fim, o art. 133 da Lei Orgânica do Município, reproduziu os preceitos insculpidos na 
Constituição Federal, definindo, assim, no âmbito do Município, a competência privativa do 
Poder Executivo no tocante à iniciativa. 

Quanto à matéria tratada no bojo do projeto, verificamos a descrição de programas e 
atividades nas principais áreas de atuação do governo municipal, contemplando a saúde, a 
educação, a segurança, a assistência social, dentre outras. 

A receita, estimada em R$ 203.108.300,00, será distribuída, conforme abaixo 
especificado: 

DESPESAS 
POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
LEGISLATIVA R$7.411.000,00 
ADMINISTRAÇÃO R$ 31.458.100,00 
SEGURANÇA PÚBLICA R$ 8.497.000,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 7.569.520,00 
SAÚDE R$ 45.000.310,00 
EDUCAÇÃO R$ 68.996.390,00 
CULTURA R$ 2.221.000,00 
URBANISMO R$ 18.128.280,00 
HABITAÇÃO R$ 336.000,00 
GESTÃO AMBIENTAL R$ 2.492,500,00 
DESPORTO E LAZER R$ 3.052.700,00 
ENCARGOS ESPECIAIS R$ 7.005.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 940.500,00 
TOTAL R$. 203.108.300,00 

 
POR PROGRAMA 
001 Processo Legislativo R$ 7.411.000,00 
002 Gabinete do Prefeito e Dependências R$ 28.724.280,00 
003 Secretaria de Finanças e Planejamento R$ 2.016.600,00 
004 Secretaria de Administração R$ 22.082.000,00 
005 Secretaria de Desenv. Econômico R$ 542.000,00 
006 Secretaria do Meio Ambiente R$ 2.492.500,00 
007 Secretaria da Educação R$ 68.988.890,00 
008 Secretaria de Saúde R$ 45.000.310,00 
009 Secretaria de Esportes e Cultura R$ 3.052.700,00 
010 Secretaria de Obras, Proj. Plan. Urbano R$ 1.109.000,00 
011 Secretaria de Governo R$ 4.767.000,00 
012 Secretaria de Assuntos Jurídicos R$ 1.407.000,00 
0013 PASEP R$ 1.200.000,00 
0015 Diretoria de Promoção Social R$ 7.569.520,00 
0014 Encargos Especiais R$ 5.805.000,00 
0099 Reserva de Contingência R$ 940.500,00 
TOTAL R$. 203.108.300,00 

Em decorrência das razões apresentadas, opino favoravelmente à aprovação do 
presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS   AVELINO X. ALVES   WLADINEY P. BRIGIDA 

Nova Odessa, 01 de novembro de 2018. 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Escriturário III 
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REQUERIMENTO N. 621/2018  

 
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre 
a implantação de três polos de atendimento às crianças 
durante o recesso das creches. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em 2016, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 13/2016, de autoria do 

ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que solicitava informações ao Chefe do Executivo 
sobre a possibilidade de alteração do calendário das creches municipais, para que o 
atendimento se iniciasse na segunda quinzena de janeiro. 

O pedido de ampliação do calendário se baseou na constante reclamação dos pais 
sobre o afastamento das crianças das creches por mais de um mês.  

Eles alegam que o período regular de férias do trabalhador não ultrapassa 30 dias. 
Assim, durante o recesso das creches, as famílias ficam desassistidas por um período, 
gerando transtornos e preocupações em relação aos cuidados com os filhos.   

Na ocasião, o Chefe do Executivo informou que o atendimento da demanda exigiria 
a ampliação de gastos com recursos humanos, o que era inviável naquele exercício. 

Como alternativa a ampliação sugerida em 2016, proponho a criação de três polos 
(três unidades) que não fechariam durante o recesso justamente para atender às crianças 
que precisam frequentar as creches. Acredito que esse atendimento também poderia ser 
prestado pelas creches conveniadas.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a possibilidade de implantação de três polos de atendimento 
às crianças durante o recesso das creches. 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 
REQUERIMENTO N. 622/2018  
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre 
a manutenção da frota municipal (reparos nos veículos por 
oficinas particulares). 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor tem acompanhado atentamente as despesas da Prefeitura, 
no que tange a manutenção dos veículos que compõem a frota municipal. Nesse sentido, 
em novembro de 2017, teve aprovado o requerimento n. 584/2017, através do qual 
solicitou informações ao Poder Executivo sobre as empresas que se sagraram campeãs dos 
pregões presenciais n. 29/20171 e n. 41/20172, bem como sobre os valores gastos em 2015 

                     
1
 Pregão Presencial n. 29/PP/2017, objetivando o registro de preços para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da 
frota municipal, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de lubrificantes, fluídos de 
freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, excluindo as peças e serviços dos 
sistemas de ar condicionados dos veículos e serviços de socorro, de acordo com as condições e 
especificações, descritas no termo de referência do anexo I do edital. 
A licitação se destinou à manutenção de 89 (oitenta e nove) veículos, conforme discriminado no anexo II do 
edital.  
A despesa total estimada para o referido certame foi de aproximadamente R$ 1.533.833,45 (um milhão, 
quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos). 
2
 Pregão Presencial n. 41/PP/2017 que teve por objeto o registro de preços para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores 
pesados da frota deste município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de lubrificantes, 

fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, serviços de socorro e molejo, de 
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e 2016 com os serviços em questão. 
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que as 

empresas campeãs foram SC Albuquerque Serviços Automotivos Ltda. – ME e Vitorino de 
Oliveira Peças – ME, referentes ao pregão presencial n. 29/2017 e Trackamp Peças e 
Serviços Ltda. ME e Tarcy Venanco Seriaco ME, referentes ao pregão presencial n. 41/2017. 

No que tange as despesas realizadas em 2015 e 2016, o prefeito informou que 
foram gastos os valores de R$ 261.438,66 e R$ 208.676,42, respectivamente, com os 
serviços em questão. 

Por outro lado, verificamos que houve a abertura de dois novos procedimentos para 
a contratação de empresas especializadas para a manutenção da frota: pregão presencial 
n. 25/2018 e pregão presencial n. 29/2018.       

Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a manutenção da frota 
municipal, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as empresas que se sagraram campeãs dos pregões presenciais n. 
25/2018 e n. 29/2018? 

b) Quais os valores gastos em 2017 com os serviços em questão? 
c) Quais os valores totais gastos dentro dos pregões presenciais n. 29/2017 e n. 

41/2017? 
d) Em relação aos serviços de troca de óleo e de filtro de óleo, quais os valores 

gastos em 2017 e 2018 com os serviços em questão?  
Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

 
REQUERIMENTO N. 623/2018  
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
o custo dos cilindros de oxigênio fornecidos aos pacientes 
da rede pública municipal.  

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Para conhecimento, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal as informações abaixo especificadas, 
relacionadas ao custo do cilindro de oxigênio fornecido aos pacientes da rede pública 
municipal:  

a) Qual o valor do cilindro de oxigênio grande (com capacidade de 10 metros 
cúbicos)? 

b) Qual o valor do cilindro de oxigênio médio (com capacidade de 8 metros 
cúbicos)? 

c) Qual o valor do cilindro de oxigênio pequeno (com capacidade de 1 metro 
cubico)? 

Nova Odessa, 26 de outubro de 2018. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

                                                                  
acordo com as condições e especificações, descritas no termo de referência.  
A licitação se destinou à manutenção de 56 (cinquenta e seis) veículos pesados, conforme discriminado no anexo II 
do edital.  
A despesa total estimada do referido certame foi de aproximadamente R$ 5.406.791,65 (cinco milhões, 

quatrocentos e seis mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). 



 

20 

REQUERIMENTO N. 624/2018 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 

o envio de notificação ao proprietário do imóvel situado 

na Rua Geraldo Soares Rocha, 46, no Jardim Santa Rita I, 

para que realize a limpeza do local. 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Jardim Santa Rita I, que 

relataram, com urgência, a necessidade de notificação do proprietário do imóvel situado na 

Rua Geraldo Soares da Rocha, 46, para que proceda à limpeza do local. 

No local há um grande acúmulo de lixo, entulho e o mato esta bem alto, permitindo 

a proliferação de insetos e animais peçonhentos. 

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

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

postulando informações sobre a notificação do proprietário do sobredito imóvel, para que 

proceda a limpeza do local. 

Nova Odessa, 23 de outubro de 2018. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 625/2018 
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre 

a possibilidade de funcionamento aos sábados do 

laboratório  situado na Rua Aristides Bassora, n. 302, 

Jardim Bosque dos Cedros.  

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Os munícipes que procuram por atendimento no laboratório contratado pela 

Prefeitura Municipal para fazer os exames laboratoriais, reclamam que, por trabalharem 

durante a semana inteira, não conseguem ir ao laboratório durante a semana para realizar 

os exames solicitados pelos médicos. Por isso, pedem se há possibilidade de funcionamento 

do laboratório aos sábados, pelo menos meio período. 

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

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

informações sobre a possibilidade de funcionamento aos sábados do laboratório situado na 

Rua Aristides Bassora, na altura do n. 302.  

 

Nova Odessa, 23 de outubro de 2018. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 626/2018 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e dos 
Deputados Vanderlei e Cauê Macris, sobre a existência de 
estudos voltados a reforma/ duplicação da Rodovia 
Rodolfo Kivitz, conforme especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi questionado sobre a 
existência de estudos voltados a continuidade de reforma/ duplicação da referida via, pois o 
trecho que compreende da altura do Bairro Res. Klavin até a altura da Avenida São Gonçalo 
é muito movimentado, o que justifica a preocupação dos munícipes.  

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 dos Deputados 
supramencionados, postulando informações sobre a existência de estudos voltados a 
reforma/ duplicação da referida via. 

Nova Odessa, 02 de outubro de 2018. 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 627/2018 
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de implantação do Projeto Revelando São 
Paulo – Festival da Cultura Paulista, evento explorado 
pelas entidades assistenciais do município. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O Projeto Revelando São Paulo – Festival da Cultura Paulista é realizado pelo 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura do Estado, o evento é 
gratuito e pode trazer para a nossa cidade as tradições que fazem a diversidade e a 
pluralidade da nossa cultura, oferecendo ao público uma oportunidade ímpar de contato 
com a gastronomia e as tradições artísticas das mais variadas regiões paulistas.  

O festival tem espaços de culinária, que podem ser utilizados pelas entidades 
assistenciais do município como fonte de arrecadação de fundos, como ranchos tropeiros 
de diferentes regiões do estado, com culinaristas produzindo doces caseiros, galinhada, 
feijão tropeiro, farinha de mandioca, peixes e moquecas, entre outras iguarias que 
compõem a Mesa Paulista.   

Nos espaços de artesanato, artesão de diversas regiões confeccionam seus 
produtos com palha de milho, folha de bananeira, cerâmica, crochê e bordados, entre 
outras matérias com técnicas passadas através de geração da família. 

O público poderá, ainda, conhecer manifestações culturais e artísticas de diferentes 
regiões do estado. A cada dia, o Revelando apresenta uma programação diversificada, 
como catira, folia de reis, grupos de congadas e moçambique, batuque e violeiros. Seria 
uma ótima opção de lazer a população novaodessense.     

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a possibilidade de realização do Projeto Revelando São Paulo 
em nosso Município. 

Nova Odessa, 25 de outubro de 2018. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 628/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 
Executivo sobre a construção de um passeio público na 
Rua Olívio Bellinate, até o início do Jardim São Manoel. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores:  

 
O vereador subscritor foi procurado por munícipes do Residencial Klavin e do Jardim 

São Manoel, que relataram a necessidade da construção de passeio público na Rua Olívio 
Bellinate, entre os dois bairros, nos dois lados da via. 

Neste local tem um grande fluxo de carros, ônibus e motocicletas. De outra parte, 
os moradores são obrigados a andar na rua, porque não há calçadas, sendo que já 
aconteceram vários acidentes graves, com vítimas fatais. 

Em face 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 informações sobre a existência de estudo voltado à construção de um passeio 
público na Rua Olívio Bellinatte, até o início do Jardim São Manoel.  

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 
REQUERIMENTO N. 629/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o prazo final da obra de interligação da Rua 16, do Jardim 
Altos do Klavin, à Rua dos Pinheiros, no Jardim das 
Palmeiras. (Implantação da malha asfáltica) 

 
Senhora 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 o prazo para o final da obra de 
interligação da Rua 16, do Jardim Altos do Klavin, à Rua dos Pinheiros, no Jardim das 
Palmeiras. (Implantação da malha asfáltica) 

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018. 
 

SEBSTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

Fotos tiradas dia 30/10/2018 
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REQUERIMENTO N. 630/2018  
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
construção de passeio público na Rua Octavio Guedes, no 
Jardim Campos Verdes.  

 
Senhora 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 construção de passeio público na Rua 
Octavio Guedes, no Jardim Campos Verdes.  

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
REQUERIMENTO N. 631/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
reforma do Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. 

 
Senhora 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 reforma do Ginásio de Esportes do 
Jardim Santa Rosa. 

a) O serviço em questão consta do cronograma de obras do setor competente? 
b) Na afirmativa, qual a data prevista para a sua realização? 
c) Na negativa, há a possibilidade de inclusão desse serviço no cronograma de 

obras? 
Nova Odessa, 30 de outubro 2018. 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

******************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 632/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de estudo voltado à revitalização do Jardim 
Eneides, com a implantação de uma praça, com parque 
infantil e academia ao ar livre, a manutenção do campo de 
futebol e a infraestrutura adequada para as ruas do 
referido bairro. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de 
revitalização do Jardim Eneides, com a construção de uma praça e um parque infantil, com 
academia ao ar livre, para que o local se transforme em uma área de lazer adequada, onde 
as mães possam deixar seus filhos brincar com segurança, e pleiteiam ainda, a manutenção 
do campo de Futebol 

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 seguintes informações: 

a) A Prefeitura Municipal tem interesse em promover a implantação das 
benfeitorias acima mencionadas? Justifique. 

b) Se positivo, citar o tempo previsto para execução da obra? 
Nova Odessa, 30 de outubro de 2018.         

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 633/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
estudos de implantação de uma unidade do CRAS (Centro 
de Referência da Assistência Social) na região dos bairros 
Jardim Planalto, Parque Fabrício, Matilde Berzin, Jardim 
Marajoara, Jardim Eneides e Novos Horizontes. 

 
  
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 Em 06 de março o vereador subscritor teve seu requerimento de n.104/2018 
aprovado, quando foi procurado por munícipes que informaram a necessidade da 
implantação de uma unidade do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) na 
região dos bairros Jardim Planalto, Parque Fabrício, Matilde Berzin, Jardim Marajoara, Jardim 
Eneides e Novos Horizontes. 

Em face ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a implantação de uma unidade 
do CRAS no local a cima mencionado, seria uma opção de lazer aos munícipes destas 
regiões. 

Nova Odessa, 30 de outubro de 2018. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
REQUERIMENTO N. 634/2018  
  

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – 
COMDER – Lei n. 1.586/97.  

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – COMDER, instituído pela Lei n. 
1.586/97, tem como finalidade atuar na formulação de estratégias e no controle da 
execução da Política Municipal da Agricultura e Pecuária, inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros, em acordo com as diretrizes e normas do governo para o meio rural. 

Nos termos do artigo 5º, o Conselho será composto de no mínimo 22 (vinte e dois) 
membros efetivos e 8 (oito) suplentes, ficando assim constituído:  

I – dois representantes do Poder Executivo; 
II – dois representantes do Poder Legislativo; 
III – dois representantes da Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral; 
IV – dois representantes do Instituto de Zootecnia; 
V – um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
VI – um representante da Cooperativa Agropecuária; 
VII – dois representantes das Associações Agrícolas e Agropecuárias e; 
VIII – dez produtores rurais. 
Ante ao exposto, 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 portaria/decreto de nomeação do COMDUR, 
bem como dos demais documentos existentes relacionados ao referido conselho, 
especialmente do decreto que regulamentou a Lei n. 1.586/97 e do Regimento Interno do 
conselho. 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 
 

WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA 
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REQUERIMENTO N. 635/2018 

 
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de encaminhamento de projetos de lei a esta 

Câmara Municipal com a finalidade de fomentar a 

Agricultura Familiar e os Empreendimentos Familiares 

Rurais em nosso município.  

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor vem procurando os meios necessários para auxiliar a 

agricultura familiar e os empreendimentos familiares rurais no nosso município.  

Em pesquisa realizada junto a outras cidades da região sobre os trabalhos 

desenvolvidos em prol da agricultura familiar, tomei conhecimento sobre a Lei n. 5.560, de 

28 de novembro de 2017, do Município de Valinhos, que institui a colaboração municipal 

com a Agricultura Familiar e os Empreendimentos Familiares Rurais (documento anexo).  

Já em âmbito nacional, localizei projeto de lei que tramita na Câmara Federal com o 

objetivo de instituir o Sistema Nacional de Certificação da Produção da Agricultura Familiar 

e criar o Selo da Produção da Agricultura Familiar. 

A minha intenção é que Nova Odessa adote uma legislação semelhante a do 

Município de Valinhos e crie um selo para os produtos oriundos da agricultura familiar e dos 

empreendimentos familiares rurais. 

Esse selo seria uma marca identificadora da origem desses produtos, da mesma 

forma como são reconhecidos hoje os produtos orgânicos.    

Ele serviria para destacar esses produtos nos locais de comercialização, estimular 

sua aquisição e transmitir credibilidade ao consumidor. 

Nesse sentido, as medidas propostas além de fomentar a agricultura familiar 

objetivam dar efetividade às disposições contidas no art. 14 da Lei Federal n. 11.947/09, no 

que tange à aquisição de merenda escolar com recursos oriundos do FNDE – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Registre-se, por último, que há vários requerimentos do ilustre vereador Antonio 

Alves Teixeira, questionando o Executivo sobre a aplicação do dispositivo acima 

mencionado nas licitações realizadas pela Prefeitura Municipal. 

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de envio a esta Câmara Municipal de projetos 

de lei com a finalidade de fomentar a Agricultura Familiar e os Empreendimentos Familiares 

Rurais, nos moldes da Lei n. 5560, de 28 de novembro de 2017, do Município de Valinhos, e 

do projeto de lei que tramita na Câmara Federal, com o objetivo de criar o Selo da Produção 

da Agricultura Familiar.  

 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 

 

 

WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA 
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REQUERIMENTO N. 636/2018 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

implantação de projeto de calçamento e de praça, em 

áreas públicas do Jardim Campos Verdes. 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador que subscreve foi procurado por munícipes que apontaram a 

necessidade de uma pracinha (Rua Otávio Guedes), principalmente para atender as 

crianças do bairro, além de implantação de calçada, em vários trechos da mesma rua. 

No mês de maio deste ano, o vereador Avelino Xavier Alves, apresentou 

requerimento solicitando a construção de passeio público nesta rua. Em resposta, a 

Administração informou que a Diretoria de Obras iria elaborar estudos visando a execução 

da mesma, porém observando a disponibilidade financeira. Como já se passaram alguns 

meses e recebemos novas solicitações de munícipes, retomamos o assunto.  

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 implantação de projeto de calçamento e de praça, em áreas 

públicas do Jardim Campos Verdes, respondendo ao seguinte questionamento: 

a) A Diretoria de Obras realizou o estudo para a implantação do passeio público? 

b) Existe recurso para a realização desta obra? 

c) E quanto a possibilidade de implantação de uma praça, é possível? 

d) Se sim para as perguntas acima, qual é o cronograma? 

e) Outras informações que considerarem relevantes. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 

 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO 

 

FOTOS ANEXO 
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REQUERIMENTO N. 637/2018 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
os cursos oferecidos à população no CTVP - Centro de 
Treinamento e Valorização Profissional Dr. Atayde Gomes.  

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que questionaram sobre os 

cursos oferecidos à população no CTVP – Centro de Treinamento e Valorização Profissional 
Dr. Atayde Gomes. De acordo com informações recebidas não estão sendo oferecidos mais 
nenhum curso no local, isso porque a Prefeitura não teria mais firmado convênio com o 
Senai, desde o final de 2015. 

Vale salientar que a qualificação profissional é muito importante para a inserção no 
mercado de trabalho. Um certificado com a garantia Senai credibiliza o candidato a pleitear 
uma vaga com excelente aproveitamento por parte do empregador. Além disso, muitos dos 
cursos ministrados de forma rápida eram voltados para pessoas que estavam 
desempregadas e buscavam uma recolocação no mercado de trabalho. 

Relaciono alguns dos cursos oferecidos no CTVP, através de convênio com o 
Senai/Americana, são eles: Torneiro Mecânico, Modelista de Roupa, Costureiro de Máquina 
Reta e Overloque, Eletricista e Instalador, Operador de Microcomputador, Operador e 
Programador de Torno CNC, Assistente Administrativo, Inspetor de Qualidade, Instalador 
Hidráulico e Desenho de Moda. 

 Mesmo tendo conquistado a ETEC com sede própria no município no final de 2017, 
que traz cursos profissionalizantes, correspondentes ao Ensino Médio, os mesmos não 
substituem os que eram oferecidos no CTVP, os projetos têm formatos e objetivos 
diferentes.  

Em fevereiro de 2013, O CTVP chegou a ter 13 turmas nos períodos da manhã, 
tarde e noite. Chegou a formar 500 alunos, em outro período formou 300 alunos. Todos em 
cursos gratuitos.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre os cursos que eram oferecidos a população pelo referido 
centro, no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Por que os cursos não estão sendo realizados? 
b) Desde quando esta parceria com o Senai foi interrompida? Confere a data, final 

de 2015? 
c) Há possibilidade de se retomar esta parceria com o Senai? 
d) Quais os cursos já foram ministrados no CTVP e por quanto tempo? Sendo eles 

em parceria com o Senai ou não. 
e) Quantas pessoas já foram beneficiadas (formadas) com a realização de cursos 

neste local? 
f)    Há previsão para que os mesmos sejam retomados? 
g) Quais as atividades que ocorrem atualmente neste prédio? 
h) Outras informações que julgarem relevantes. 
 
 
Nova Odessa, 31 de outubro de 2018 

 
 
 

 
ANGELO ROBERTO RESTIO 
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REQUERIMENTO N. 638/2018 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
o Comitê Inter Setorial de Combate à Dengue no 
Município de Nova Odessa. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador que este subscreve, no uso das atribuições que lhes são conferidas por 

lei, vem mui respeitosamente requerer ao Poder Executivo que nos informe se o Município 
está realizando as reuniões da comissão interinstitucional, conhecida como Comitê Inter 
Setorial de Combate à Dengue. 

A comissão possui representantes de vários setores da Administração Municipal, 
sendo um comitê preconizado pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Ministério da 
Saúde. 

O comitê está estabelecido na Lei Municipal n. 2.947/2015, e tem por finalidade 
desenvolver ações conjuntas na prevenção e no combate à dengue, transmitida através do 
mosquito Aedes Aegypti, febre chikungunya e da zica vírus. 

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 as seguintes informações relacionadas ao assunto: 

a) Considerando que o aparecimento do mosquito é sazonal e que a Administração 
já iniciou os trabalhos de prevenção nas escolas municipais, através do projeto educacional 
denominado IEC – Informação, Educação e Comunicação, será o mesmo estendido para as 
indústrias e as escolas privadas do município?  

b) Nos anos de 2014 e 2015, o Comitê Inter Setorial de Combate à Dengue se 
reunia com uma agenda programática, devida ao momento que atravessávamos, 
considerado o mais difícil na história do país em relação às doenças acima mencionadas. 
Atualmente, o comitê está se reunindo? Qual a periodicidade dessas reuniões? 

Nova Odessa, 31 de outubro 2018. 
TIAGO LOBO 

 
******************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 639/2018 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de implantação do e-cartão de identificação 
da Secretaria de Saúde. 

 
Senhores Vereadores: 
 

Atualmente, para o agendamento de consultas e exames, bem como para a 

retirada de medicamentos na rede municipal de Saúde, é necessária a apresentação do 

cartão de identificação e agendamento – Cartão Ambulatório. O documento pode ser 

apresentado no original, ou através de cópia impressa, não sendo aceita a imagem 

reproduzida no aparelho celular. 

A não aceitação da imagem reproduzida no celular (fotografia) não se compatibiliza 

com a realidade brasileira e mundial, uma vez que os aparelhos celulares estão ganhando 

múltiplas funções e substituindo vários equipamentos. 

Como exemplo dos avanços obtidos em relação ao assunto, citamos a versão 

digital do título de eleitor lançado em 2017 – o E-título. Com a tecnologia, os eleitores 

podem acessar uma via digital do título eleitoral por meio de um aplicativo no seu 

smartphone ou tablet. 

Além do aspecto sustentável, surgindo como alternativa à emissão de títulos 

eleitorais em papel, o E-título trouxe outros impactos financeiros positivos. A economia na 

redução dos custos da Justiça Eleitoral com a emissão de segundas vias dos títulos 

extraviados, suprimentos de impressora, aquisição de equipamentos para a impressão dos 

documentos e consumo de energia, entre outros. 
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Para o eleitor, houve a facilidade de ter os seus dados eleitorais sempre seguros e 

disponíveis, diminuindo os riscos de extravios e danos ao título de eleitor. Também o tempo 

de atendimento nos cartórios eleitorais – relativo a impressão, assinatura e entrega do 

título – foi consideravelmente reduzido3. 

Nesse sentido, acredito que medida semelhante poderia ser adotada pela 

Secretaria Municipal de Saúde em relação ao cartão de identificação e agendamento – 

Cartão Ambulatório. 

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de implantação do e-cartão de identificação 

da Secretaria de Saúde. 

Requeiro, por último, informações sobre a possibilidade de aceitação pela 

Secretaria de Saúde da apresentação da imagem reproduzida no celular (fotografia) do 

cartão de identificação e agendamento – Cartão Ambulatório, para o agendamento de 

consultas e exames e retirada de medicamentos na rede municipal de Saúde, enquanto for 

utilizado o cartão impresso. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 

CARLA FURINI DE LUCENA 
 

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

REQUERIMENTO N. 640/2018 
  

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
a retirada do Projeto de Lei n. 71/2017 e o envio de um 
novo projeto a esta Câmara Municipal, conferindo mais 
uma opção aos servidor público e assegurando o direito 
de recebimento integral em dinheiro da licença prêmio ou 
ao seu gozo em descanso. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em agosto de 2017, o Chefe do Executivo encaminhou a esta Câmara Municipal o 
Projeto de Lei n. 71/2017, que tem por finalidade alterar a Lei Municipal n. 2.948 de 17 de 
abril de 2015, que dispõe sobre a concessão de licença prêmio por assiduidade aos 
servidores não contemplados pelo benefício a que trata a Lei 466, de 24 de dezembro de 
1971. 

As alterações propostas são justificativas da seguinte maneira pelo Chefe do 
Executivo: 

Esclareça-se que as presentes alterações visam privilegiar o Instituto da Licença 
Prêmio, que tem por objetivo conceder descanso ao servidor que laborou por determinado 
período, atendendo aos requisitos da Lei. 

Entendo que a referida proposição deveria ser retirada e um novo projeto de lei 
deveria ser apresentado, assegurando ao servidor o direito de opção ao recebimento 
integral em dinheiro da licença prêmio ou ao seu gozo em descanso.   

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a possibilidade de retirada do Projeto de Lei n. 71/2017 e o 
envio de um novo projeto de lei a esta Câmara Municipal, assegurando ao servidor o direito 
de opção ao gozo integral em descanso da licença prêmio, ou ao seu recebimento integral 
em dinheiro. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 
 

WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA 

                     
3
 Fonte: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Novembro/tse-lanca-e-titulo-como-alternativa-ao-documento-impresso 
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MOÇÃO N. 166/2018 
 

Assunto: Congratulações com os senhores Eliseu Paes e 
Roseli Moraes pelo lançamento do livro “Reflexões”, 
dentro do Projeto Caminho Legal.  

 
Senhores Vereadores: 

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

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

senhores Eliseu Paes, pelo lançamento do livro “Reflexões”, ocorrido no último dia 17 de 

outubro. 

O livro é de autoria do senhor Eliseu Paes e integra o projeto “Caminho Legal”, 

desenvolvido pelo referido autor e pela senhora Roseli Moraes em cinco escolas estaduais, 

sendo três em Nova Odessa e duas em Americana. 

O projeto tem por finalidade incentivar o diálogo com os jovens através de rodas de 

conversação.  

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 da presente proposição (CAPS da Vila Azenha, situado na 

Rua Bento de Toledo Rodovalho, 149, Vila Azenha, Nova Odessa). 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2018. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA   CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 
 

MOÇÃO N. 169/2018 
 
Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal postulando a 
manutenção dos bancos e brinquedos que estão 
quebrados na praça situada na Rua da Esperança, no 
Residencial Terra Nova. 
 

Senhora Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
 

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO dirigida 
ao Prefeito Municipal, postulando a manutenção dos bancos e brinquedos que estão 
quebrados na praça situada na Rua da Esperança, no Residencial Terra Nova. 

Registre-se que o assunto foi tratado em fevereiro do corrente ano, por meio do 
requerimento n. 03/2018, sendo que até a presente data nenhuma medida foi adotada no 
local. 

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

 
Nova Odessa, 24 de outubro de 2018. 

 
 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 170/2018 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal postulando a 
manutenção dos brinquedos e a colocação de areia e 
cerca para impedir o ingresso de animais na praça 
situada no Residencial Fibra. 

 
Senhora Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO dirigida 

ao Prefeito Municipal, postulando a manutenção dos brinquedos e a colocação de areia e 
cerca para impedir o ingresso de animais na praça situada no Residencial Fibra. 

Registre-se que o assunto foi tratado em março de 2017, por meio do requerimento 
n. 158/2017, sendo que até a presente data nenhuma medida foi adotada no local. 

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

 
Nova Odessa, 24 de outubro de 2018. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

MOÇÃO N. 171/2018 
 

Assunto: Aplausos à primeira dama Andréa Souza 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, por mais 
uma edição da Caminhada do Outubro Rosa. 

 
Senhora Presidente, 
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, por mais uma edição da Caminhada do Outubro Rosa. 

O evento, realizado no último dia 27 de outubro, fez parte da Campanha de 
Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama.  

 A concentração ocorreu em frente ao Paço Municipal. Na ocasião, os 
participantes vestiram camisetas da campanha e seguravam bexigas cor-de-rosa. Após um 
alongamento, o público percorreu várias ruas da área central, alertando a população sobre 
a importância do autoexame e de outras ações de prevenção.  

A caminhada foi realizada com apoio de diversas empresas parceiras. A 
Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) instalou dois pontos de 
abastecimento de água: um na concentração e outro na chegada, na Praça Central José 
Gazzetta. Com ritmo e alegria, a caminhada teve na frente os sambistas da bateria 
“Batucada Abençoada”, entoando músicas, bandeiras e efeitos especiais. A caminhada 
terminou com uma aula de zumba e distribuição de pipoca e algodão doce. 

A campanha contabilizou a venda de mais de 500 camisetas do “Outubro 
Rosa”, ao custo de R$ 20,00 cada. Através da arrecadação foi possível custear mais de 200 
mamografias e ultrassons de mama através da Amavi, com as camisetas doadas por 
parceiros da ação.  

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, 29 de outubro de 2018. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 173/2018 
 
Assunto: Aplausos ao Senhor João Dória pela vitoriosa 
eleição como Governador do Estado de São Paulo. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida ao Senhor João Dória, eleito Governador do Estado 
de São Paulo. 

Candidato do PSDB, João Dória obteve 6.431.555 votos no 1º turno (31,77% dos 
votos válidos) e 10.990.350 votos no 2º turno (51,75% dos votos válidos) e teve uma 
contundente vitória no Estado mais importante do Brasil como Governador do Estado de 
São Paulo nas Eleições de 2018. 

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 
ao congratulado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 
CARLA F. DE LUCENA   AVELINO X . ALVES     VAGNER BARILON 

 
******************************************************************************************** 
MOÇÃO N. 174/2018 

 
Assunto: Aplausos ao Senhor Vanderlei Macris pela 
vitoriosa reeleição como Deputado Federal. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida ao Senhor Vanderlei Macris, reeleito Deputado 
Federal. 

Deputado Federal atuante no nosso município e região, o senhor Vanderlei Macris 
foi reeleito Deputado Federal com um total de 102.708 votos, sendo o seu 4º mandato, dos 
quais o primeiro em 2006 (eleito), o segundo em  2010 (suplente), e o terceiro 2014 
(eleito). 

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 
ao congratulado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 
CARLA F. DE LUCENA   AVELINO X . ALVES     VAGNER BARILON 

 
******************************************************************************************** 
 
MOÇÃO N. 175/2018 

 
Assunto: Aplausos ao Senhor Cauê Macris pela vitoriosa 
reeleição como Deputado Estadual. 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida ao Senhor Cauê  Macris, reeleito Deputado 
Estadual. 

Deputado Estadual atuante no nosso município e região, o senhor Cauê Macris foi 
reeleito Deputado Estadual com um total de 114.690 votos, sendo o seu 3º mandato, dos 
quais o primeiro em 2010 e o segundo em  2014. 

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 
ao congratulado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 31 de outubro de 2018. 
CARLA F. DE LUCENA   AVELINO X . ALVES     VAGNER BARILON 
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PROJETOS DE LEI 
 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA 

PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N. 90/2018 
“Institui, no calendário oficial do Município, o evento “Novembro Azul” e dá outras 

providências”.  
Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o evento Novembro Azul, 

dedicado à realização de ações de prevenção ao câncer de 
próstata e de promoção da saúde do homem. 

Parágrafo único. A critério dos gestores poderão ser desenvolvidas atividades 
incluindo, dentre outras: 

I – Iluminação de prédios públicos com luzes de cor azul;  
II - campanhas de esclarecimentos, exames e outras ações educativas e 

preventivas visando ao esclarecimento e incentivo à realização de exames preventivos para 
a detecção do câncer de próstata, assim como para outras doenças que acometem 
primordialmente a população masculina. 

Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no mês de novembro.  
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 

públicos comemorativos do evento. 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 

WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui o 
evento ‘Novembro Azul’ no calendário oficial do Município, dedicado à realização de ações 
de prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem. 

No exterior a campanha é chamada de Movember (Moustache + November, que 
significa “bigode” e “novembro”). Começou em um Pub, na Austrália, em 1999. Um grupo 
de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês como apoio à 
conscientização da saúde masculina. O mês de novembro foi o escolhido justamente por 
comemorar, no dia 17, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 

Hoje, a campanha já é mundial, sendo comum o movimento ser intitulado de “No 
Shave November” que seria, em tradução livre, “Novembro sem se barbear”. Durante esse 
período os envolvidos cultivam não apenas o bigode, mas também a barba. Alguns países 
continuam com o nome original (Movember ou No Shave November) e alguns – como o 
Brasil – utilizam o nome Novembro Azul.  

Diversas celebridades e instituições apoiam a campanha e muitos eventos são 
criados para espalhar informação e arrecadar dinheiro para a causa. 

A proposição foi inspirada no Projeto de Lei n. 6669/2013, que tramita na Câmara 
dos Deputados. Adoto e transcrevo, na íntegra, as razões elencadas pelos autores para 
efeito de justificar a presente proposição: 

“O mês de outubro está sendo marcado por auspiciosa campanha, em todo o 
Brasil, de incentivo à prevenção do câncer de mama, conhecida como “Outubro Rosa”. Essa 
campanha segue um movimento internacional e ganhou grande repercussão nos meios de 
comunicação, propiciando que mais e mais mulheres se sensibilizassem para a importância 
de se submeterem a exames e autocuidados voltados à prevenção da citada moléstia. 
Nesse mesmo sentido, o mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações 
relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem sendo que o dia 17/11 é o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Essa doença é o sexto tipo mais comum no 
mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca 
de seis vezes maiores nos países desenvolvidos, com cerca de três quartos dos casos no 
mundo ocorrendo em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no 
início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a quarta causa de morte por 
câncer e corresponde a 6% do total de óbitos para esse grupo. A próstata é uma glândula 
que se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto e tem como função produzir 
aproximadamente 70% do sêmen, representando um papel fundamental na fertilidade 
masculina. Dieta saudável, com menos gordura de origem animal, assim como atividade 
física, controle do peso, e diminuição do consumo de álcool e o não tabagismo ajudam a 
diminuir o risco do câncer. A partir dos 50 anos todos os homens devem procurar um 
serviço de saúde para realizar exames de rotina. Os sintomas mais comuns do tumor são a 
dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina, 
dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os 
exames necessários. Fica claro, portanto, que, a exemplo do que tem sido feito com tanto 
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sucesso para a prevenção do câncer de mama nas mulheres, é importantíssimo que sejam 
realizadas atividades com vistas à promoção da saúde masculina, com foco na prevenção 
ao câncer de próstata. Isto posto, esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres 
Pares em ambas as Casas do Congresso Nacional para aprovar essa proposição que, com 
toda certeza, em muito contribuirá para a proteção da saúde da população masculina em 
nosso País”. 

No âmbito do Município, o evento Novembro Azul já vem sendo realizado 
anualmente, conforme proposições abaixo relacionadas: 

- Moção n. 268/2015, de autoria do ex-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. 467/2013, de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos - 
Aplausos à Secretária Municipal de Saúde, Dra. Rosa Maria dos Reis Martins Saciloto, e à 
Diretora Geral de Saúde, Sra. Fabiana Hastsue Yumi Bartolomeu, pelas ações desenvolvidas 
no mês de prevenção e combate ao câncer de próstata - Novembro Azul. 

Com relação à legalidade, a Constituição vigente não contém nenhuma disposição 
que impeça a Câmara de Vereadores de legislar sobre a fixação de datas comemorativas. 
Tal matéria, tampouco foi reservada com exclusividade ao Executivo ou mesmo situa-se na 
esfera de competência legislativa privativa da União. 

Por força da Constituição, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, 
que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, 
inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber (art. 30, I e II). 

Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é matéria abrangida pela 
competência legislativa da Câmara dos Vereadores.” (ADIn nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 
v.u. j. de 02.03.16 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI).  

Nessa mesma direção são os seguintes precedentes:  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei que institui como evento cultural 

oficial do município de Suzano o Dia da Bíblia - Ato normativo que cuida de matéria de 
interesse local - Mera criação de data comemorativa. Constitucionalidade reconhecida. Não 
ocorrência de vício de iniciativa do projeto de lei por Vereador. Norma editada que não 
estabelece medidas relacionadas à organização da administração pública, nem cria deveres 
diversos daqueles genéricos ou mesmo despesas extraordinárias. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada improcedente.” “... por força da Constituição, os municípios 
foram dotados de autonomia legislativa, que vem consubstanciada na capacidade de legislar 
sobre assuntos de interesse local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF). A fixação de 
datas comemorativas por lei municipal não excede os limites da autonomia legislativa de que 
foram dotados os municípios.” (ADIn nº 0.140.772-62.2013.8.26.0000 v.u. j. de 23.10.13 
Rel. Des. ANTONIO CARLOS MALHEIROS). 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 4.436, de 10 de dezembro de 
2010, do município de Suzano, que 'Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do 
Município, do Dia do Imigrante, e dá outras providências'. Alegação de vício de origem e de 
aumento de despesas sem indicação da fonte de custeio. Inocorrência da 
inconstitucionalidade invocada. Mera fixação de data comemorativa. Ausência de criação de 
órgãos e de cargos públicos ou de despesas para a Municipalidade. Matéria de interesse 
local. Ação julgada improcedente. Liminar revogada". (Ação direta de inconstitucionalidade 
n° 0068550-67.2011.8.26.0000, Comarca de São Paulo, rei. Des. Mário Devienne Ferraz, 
Órgão Especial, j . 14/09/2011). 

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o 
imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 29 de outubro de 2018. 
WLADINEY PEREIRA BRÍGIDA 

 


