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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 

PROJETO DE LEI N.  71/2015, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA 

DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI MUNICIPAL N. 2.726, DE 26 DE JULHO DE 2013. 

 

PROJETO DE LEI N. 72/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE DISPÕE 

SOBRE PENALIZAÇÃO A ESTABELECIMENTOS QUE COMPORTAM MÁQUINAS DE CAÇA-

NÍQUEIS E SIMILARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

PROJETO DE LEI N° 73/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE 

ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 2.000, DE 2 DE JULHO DE 2004, QUE PROÍBE A 

COMERCIALIZAÇÃO E O USO DE CEROL (MISTURA DE COLA E VIDRO MOÍDO) NESTE 

MUNICÍPIO. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.  09/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR 

AVELINO XAVIER ALVES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO 

SENHOR ANTONIO DOS SANTOS NETO.  

 

 

As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 

 

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

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 

 

PAUTA DE INDICAÇÔES 
 

1. N. 593/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua 15 de Novembro, no trecho entre a Rua João Bassora e a Avenida 

Ernesto Sprógis. 

 

2. N. 594/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de revitalização da sinalização de solo na Rua Júlio 

de Moraes, esquina com a Rua Angelina Franscicangelis Piconi – Lopes Iglesias. 

 

3. N. 595/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a necessidade de limpeza do bueiro situado na Rua Anésio Apparecido Soares - Tatão 

(antiga rua 7), na altura do número 15 ao lado do Ecoponto, no jardim Monte das Oliveiras. 

 

4. N. 596/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a necessidade de limpeza do bueiro situado na Rua Antonio José Ciol (antiga rua 10) 

no Jardim Monte das Oliveiras. 

 

5. N. 597/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a implantação de cerca na área localizada na Rua Niterói, próximo ao campo de 

futebol, no Jardim São Jorge. 

 



 

4 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

6. N. 598/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas no, Jardim 

Fadel. 

 

7. N. 599/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Prefeito Municipal e a CPFL a necessidade de substituição de 3 lâmpadas 

queimadas, no Jardim Maria Raposeira Azenha. 

 

8. N. 600/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a implantação de faixa para travessia de pedestres na Rua Goiânia, no Jardim São 

Jorge, próximo ao nº. 640. 

 

9. N. 601/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto a CPFL, visando a melhoria e os 

reparos/manutenção da iluminação no final da Rua João Adamson próximo do nº 450, no   

Jardim Fadel. 

 

10. N. 602/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, mato alto e varrição   em 

toda a extensão da Rua Antônio de Oliveira, na Vila Azenha. 

 

11. N. 603/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, que realize a 

manutenção da malha asfáltica da Rua Niterói próximo do campo de areia, no Jardim São 

Jorge. 

 

12. N. 604/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao prefeito Municipal que através dos setores competentes, que realize a 

manutenção da malha asfáltica das Rua Cesarino Constâncio Bordon partir do n. 127 e 

Francisco Leite de Camargo, no Jardim Santa Luiza II. 

 

13. N. 605/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de construção de calçada localizada na Rua XV de 

Novembro, no jardim Santa Rosa. 

 

14. N. 606/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvores e melhorias de trânsito na Rua 

Joaquim Sanches em frente a escola Dorti Zambelo Calil no Jd. Bela Vista, pelas razões que 

especifica. 

 

15. N. 607/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Aracajú, frente ao número 142, no Jardim São Jorge. 

 

16. N. 608/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 

urgente da iluminação da lâmpada queimadas da Rua 13 de maio, frente ao número 40 e 

em toda sua extensão – no Jardim Bela Vista. 

 

17. N. 609/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 

malha asfáltica da Rua João Antonio de Moraes, no jardim Planalto, em toda sua extensão. 
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18. N. 610/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 

malha asfáltica da Rua João Bolzan, entre as Ruas João Antonio de Moraes e Karlis Burse, no 

Jardim Planalto. 

 

19. N. 611/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua José Penachione no jardim Planalto, em toda sua extensão. 

 

20. N. 612/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Maria Tigani Tognella, no jardim Planalto, em toda sua extensão. 

 

21. N. 613/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Yolanda Barbosa Preto, de frente ao n. 10, no jardim Europa. 

 

22. N. 614/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Celeste Cerezer Paulão, entre Maximiliano Dalmedico, Joaquim Leite 

da Cunha, Santa Luiza II. 

 

23. N. 615/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Joana Gonçalves Nascimento, no Santa Luiza I, em toda a sua 

extensão. 

 

24. N. 616/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes faça, a recuperação da 

malha asfáltica da Rua João Bassora, na esquina com a Rua Hermann Janait, no Jardim 

Éden. 

 

25. N. 617/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma “canaleta de escoamento 

de água” na Rua Maximiliano Dalmédico, esquina com a Rua Norma Bassora, no Santa 

Luiza I. 

 

26. N. 618/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a necessidade de poda de uma árvore com certa urgência, situada na Rua Norma 
Bassora, frente ao n. 337, no Residencial Santa Luiza II. 
 

 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 

 

1. N. 156/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida de Oliveira Nazia. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA VIGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

06 DE JULHO DE 2015 
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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015. 
 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua vigésima segunda sessão ordinária do terceiro ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 15 (quinze), 
havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, declara 
aberta a sessão e solicita que a servidora Marineuza Lira da Silva proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia (faixa 01). Na sequência, o presidente convida a segunda suplente da 
coligação PSDB/PC do B, senhora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO para ser empossada no 
cargo de Vereadora em substituição à vereadora licenciada CARLA FURINI DE LUCENA (faixa 
02). FASE INFORMATIVA: Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 577/2015 que 
indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de manutenção da ambulância utilizada no 
último dia 15/06 para transportar pacientes que realizam tratamento de combate ao câncer no 
município de Ribeirão Preto, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 586/2015 que indica ao 
Poder Executivo Municipal a necessidade de colocação de alambrado ao redor da quadra de 
areia inaugurada no último dia 21, no Jd. São Francisco, ao lado da academia ao ar livre, como 
medida preventiva de acidentes. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 
578/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda, corte de mato e retirada de 
entulhos em toda a extensão da Rua Ilda Bagne da Silva. INDICAÇÃO N. 579/2015 que indica a 
sinalização no solo em todas as ruas do bairro Parque Fabrício. INDICAÇÃO N. 580/2015 que 
indica a sinalização no solo e faixa de pedestre no cruzamento da Avenida João Bento Carneiro 
com a Rua Vhelmes Rosenberg, no Jardim Santa Rita I. INDICAÇÃO N. 581/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade, com certa urgência, da poda de uma árvore, situada na Rua 
Manoel de Oliveira Azenha, nº 201 no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 582/2015 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Joaquim Leite da 
Cunha, próximo do nº 1.112, no Residencial Triunfo. INDICAÇÃO N. 583/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de colocação de uma lombada na Avenida Pascoal Picone 
próximo da Igreja Santa Rita de Cassia, no Jardim Santa Rita I. Do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, INDICAÇÃO N. 584/2015 que indica a necessidade de poda de uma árvore situada na 
esquina das ruas Jequitibás e Ingás, em frente ao n. 166, no Jardim Capuava. INDICAÇÃO N. 
585/2015 que indica a necessidade de poda de uma árvore situada na Rua Roberto Sprógis, n 
261, no Jardim Santa Rosa. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 587/2015 que indica 
ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Professor Carlos Liepin, entre as Ruas Riachuelo e 15 de Novembro, no Jardim 
Bela Vista. INDICAÇÃO N. 588/2015 que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores 
competentes façam a manutenção da malha asfáltica da Rua Rosalina W. Barufaldi, no 
Residencial Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 589/2015 que indica ao 
Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Jahnis Ozolin, no Residencial Mathilde Berzin, em toda sua extensão. 
INDICAÇÃO N. 590/2015 que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes 
façam a manutenção da malha asfáltica da Rua Georgina Toledo Martins no Residencial 
Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 591/2015 que indica ao Prefeito 
Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da malha asfáltica da 
Rua Roberto Sprógis, entre as ruas 15 de Novembro e Rio Branco, no Jardim Santa Rosa. 
INDICAÇÃO N. 592/2015 que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes 
façam a manutenção da malha asfáltica da Rua 15 de Novembro, entre as Ruas João Bassora e 
Ernesto Sprógis, no Jardim Santa Rosa. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, MOÇÃO N. 154/2015 voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Esteves 
Basso. MOÇÃO N. 155/2015 voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Aparecida da 
Silva Marinho (faixa 03). ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em 
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
04). Em seguida o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N. 06/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ENÉAS SIRINO DE CARVALHO. É 
colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita a leitura na 
íntegra da biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores SEBASTIÃO 
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GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, AVELINO XAVIER ALVES, LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 05). 02 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 07/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR GERGOS EL DIB. É 
colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição. Por se tratar 
do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 06). 03 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 08/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR JÚLIO 
CAVALANTE. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita a 
leitura na íntegra da biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, AVELINO XAVIER ALVES, 
JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VAGNER BARILON e 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 07). 04 – PROJETO DE LEI N. 
14/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO O "DIA DO ROTARACT CLUB" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em 
discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita a leitura na íntegra da justificativa do projeto, 
sendo o pedido atendido. Os vereadores VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08). 05 – 
PROJETO DE LEI N. 61/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DÁ A 
DENOMINAÇÃO DE "VALDOMIRO TEODORO DE LIMA" A ACADEMIA AO AR LIVRE, SITUADA A RUA 
BENEDICTO CREMPE, NO JARDIM SÃO FRANCISCO. É colocado em discussão, os vereadores 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, VAGNER BARILON 
e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 09). A sessão é suspensa por dez 
minutos. Reaberta a sessão, o presidente anuncia a existência de requerimento de REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL – 06 – PROJETO DE LEI N. 70/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER 
BARILON, QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 2952, DE 28 DE ABRIL DE 2015, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONCEDER BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NA FORMA DE DESCONTO NO VALOR 
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU AOS PROPRIETÁRIOS OU RESPONSÁVEIS 
QUE ADOTAREM MEDIDAS DE PREVENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 10). Na sequência, os vereadores 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO (faixa 11), ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 12) e CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO (faixa 13) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após o 
intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: 
REQUERIMENTO N. 319/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a supressão de árvores no Bosque dos Eucaliptos. É 
colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON, AVELINO 
XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). 
REQUERIMENTO N. 391/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de reparos na ponte que liga os 
bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, pelas razões que especifica. É colocado 
em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. O vereador JOSÉ PEREIRA 
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido 
ao Plenário, sendo aprovado (faixa 15). REQUERIMENTO N. 401/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações da Administração Municipal sobre o 
estudo voltado à implantação de sentido único, centro-bairro, na Rua dos Jacarandás e o 
aumento do estacionamento dos professores da escola SESI, no Jardim das Palmeiras. É 
colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursa. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 402/2015 de 
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autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a implantação de bebedouros e lixeiras para cães nos espaços públicos que especifica. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 403/2015 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, solicita informações ao Poder Executivo acerca do envio de notificação aos 
proprietários dos imóveis localizados na Avenida Ampélio Gazzetta, entre a Rua Theófilo Sniker 
e Avenida Brasil. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 404/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da Empresa Rápido Sumaré 
Ltda. sobre a possibilidade de alteração do itinerário da linha de ônibus que atende a 
rodoviária na Avenida Carlos Botelho, no sentido Americana, para que seja colocado um 
ônibus a cada 15 minutos, devido ser grande o número de passageiros. É colocado em 
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 405/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de 
estudo voltado ao recapeamento total das ruas Antonio Aprízio Zucca, Tarcísio Diniz, João 
Batista de Almeida, Antonio B. Camargo, Antonio F. Freire e Arlindo David, Antonio Dozzo 
Sobrinho, João B. Almeida, Antonio F. Gonçalves, Sebastião Cardoso, Sebastião da C. Prata, 
Arlindo Casassa e Joana G. nascimento no Parque Triunfo pelas razões que especifica. É 
colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER 
BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). 
REQUERIMENTO N. 406/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de ampliação das dependências do 
Hospital Municipal "Dr. Acílio Carreon Garcia", da forma que especifica. O diretor procede a 
leitura do artigo 176 do Regimento Interno e o requerimento é colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). 
REQUERIMENTO N. 407/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de disponibilizar vacina contra pneumonia aos idosos 
do Município. É colocado em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA e CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
22). REQUERIMENTO N. 408/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de programa voltado ao atendimento aos 
animais em situação de abandono e/ou atropelados. É colocado em discussão, os vereadores 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON, 
AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). 
REQUERIMENTO N. 409/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de disponibilizar membros da Guarda 
Municipal para proteger os estabelecimentos de ensino municipais. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). 
REQUERIMENTO N. 410/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a construção de rampas de acesso nos pontos de 
ônibus próximos do Hospital Municipal e dos demais prédios públicos, pelas razões que 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 411/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a construção de duas 
bocas de lobo na Rua Tamboril, próximo dos números 816 e 755, no Jardim Capuava. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 412/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Poder Executivo, acerca das obras do Corredor 
Metropolitano, especificamente no que diz respeito à acessibilidade nos terminais de 
embarque e desembarque. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 413/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de uma praça com Academia da Melhor Idade na Rua Ângelo Príncipe Padela, 
esquina com a Avenida Brasil, no Parque Fabrício. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 



 

10 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

414/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Poder 
Executivo sobre a possibilidade de realização de gestões junto à CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para que sejam implantados aquecedores solares 
nos próximos projetos de moradias de interesse social a serem executados no Município. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 415/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal e da CODEN (Companhia de 
Desenvolvimento de Nova Odessa) sobre os andamentos dos estudos voltados à implantação 
de um poço artesiano comunitário/público em Nova Odessa. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). 
REQUERIMENTO N. 416/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a revitalização e a manutenção da Praça Vera Luzia 
Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 417/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre parceria com o Governo do estado para disponibilizar policiais civis e militares 
para atuarem junto ao sistema de vídeomonitoramento em nosso município. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
32). REQUERIMENTO N. 418/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de recapeamento da malha 
asfáltica da Rua João Bassora, no trecho que compreende a Avenida Ampélio Gazzeta até a 
Rodovia Rodolfo Kivitz. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 419/2015 de autoria do vereador 
JOSÉ PEREIRA, solicita informações ao Poder Executivo, acerca da existência de estudos no 
sentido de leiloar os lotes de terrenos situados às margens do Ribeirão Quilombo. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
34). REQUERIMENTO N. 420/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de um hospital 
regional para animais na área situada nas proximidades da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 35). REQUERIMENTO N. 421/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a instalação de um 
semáforo de frente a UBS I, na Avenida Carlos Botelho Centro. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). 
REQUERIMENTO N. 422/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da malha asfáltica no cruzamento das 
Rua Dosmari Custodio de Mello com a Rua Higino Bassora, no Jardim Altos do Klavin. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 37). REQUERIMENTO N. 423/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a substituição 
de um poste que está podre na Rua Alexandre David, próximo do n. 28, no Residencial Klavin. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 424/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade da 
manutenção da malha asfáltica  na  Rua Alexandre David e a manutenção na canaleta no 
cruzamento da Rua Olívio Bellinatte com rua João Rodrigues Magalhães, no Parque Residencial 
Klavin. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 425/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, convoca os servidores responsáveis pelo Departamento Jurídico da Prefeitura 
Municipal e convida o empresário André Gazzetta e o Major da Polícia Militar, Sr. Wilson Lago 
Filho, para debater questões relacionadas à implantação de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros no município. A discussão e votação do requerimento restaram prejudicadas, ante 
a ausência do autor no Plenário (faixa 40). REQUERIMENTO N. 426/2015 de autoria do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a aquisição 
de uma bíblia em braile para a Biblioteca Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 41). REQUERIMENTO N. 
427/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de rebaixamento da lombada situada na Avenida Dr. Ernesto 
Sprogis, em frente ao n. 806. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo REPROVADO por quatro votos contrários e dois votos favoráveis (faixa 42). 
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REQUERIMENTO N. 428/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.086/2005, que estabelece 
normas para a obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para 
ambulantes autônomos, em participação de feiras, festas e similares no território do Município. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N. 429/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI 
DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de fixar preços 
máximos nos produtos comercializados pelos ambulantes autônomos nas feiras, festas e 
similares realizadas no território do Município. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 44). REQUERIMENTO N. 
430/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a adaptação de banheiros públicos para as pessoas ostomizadas. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 45). REQUERIMENTO N. 431/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo voltado ao 
recapeamento total das ruas Florianópolis, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Goiânia, São Luiz, Salvador, Recife, Curitiba, Cuiabá, Vitória, Natal, Aracajú, Manaus, Belo 
Horizonte, Maceió e a Avenida Guadalajara, no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 46). 
REQUERIMENTO N. 432/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de placas com a denominação das vias 
no Jardim 23 de Maio, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 47). REQUERIMENTO N. 
433/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações sobre 
a limpeza da área pertencente ao Instituto de Zootecnia, que se encontra com mato alto. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 48). REQUERIMENTO N. 434/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de 
elaboração dos cartões do SUS nas Unidades Básicas de Saúde - UBS's. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
49). REQUERIMENTO N. 435/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a manutenção no ponto de água situado na 
praça Dr. Cezar Souza Ladeia, no Jardim Santa Rita II. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 50). REQUERIMENTO N. 
436/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa "Um Peso a Menos" voltado à assistência médica, psíquica e 
social de qualquer faixa etária aos considerados tecnicamente como obesos mórbidos no 
Município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 437/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a finalização dos 
estudos voltados a implantação de "Doulas" no Hospital Municipal. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 52). 
REQUERIMENTO N. 438/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 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 53). 
REQUERIMENTO N. 439/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações complementares do Chefe do Executivo sobre a presença de animais no 
Residencial das Árvores. A discussão e votação do requerimento restaram prejudicadas, ante a 
ausência do autor no Plenário (faixa 54). REQUERIMENTO N. 440/2015 de autoria do vereador 
JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de alteração do 
local destinado às aulas do Projeto Guri (EMEFEI Prefeito Simão Welsh), pelas razões que 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 55). REQUERIMENTO N. 441/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre o número de 
médicos ginecologistas que atendem na rede municipal de Saúde. A discussão e votação do 
requerimento restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 56). 
REQUERIMENTO N. 442/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações da Secretaria Municipal sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital 
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Municipal nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015. A discussão e votação do requerimento 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 57). REQUERIMENTO N. 
443/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações da Secretaria 
Municipal de Saúde sobre o atendimento médico prestado no Hospital Municipal no último dia 
7 de fevereiro. A discussão e votação do requerimento restaram prejudicadas, ante a ausência 
do autor no Plenário (faixa 58). REQUERIMENTO N. 444/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
implantação de uma Academia da Melhor Idade, no Jardim do Éden. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 59). 
REQUERIMENTO N. 445/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de projeto de lei dispondo 
sobre a reserva de vagas em creches para crianças em idade compatível, filhos de mulheres 
vítimas de violência doméstica, de natureza física e/ou sexual. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 60). 
REQUERIMENTO N. 446/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de projeto de lei dispondo 
sobre a criação das Ruas da Confraternização, do Esporte e do Lazer, nos moldes que 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 61). REQUERIMENTO N. 447/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Donizete Aparecido Cordeiro, esquina com a Rua Ana Júlia de Oliveira, no São 
Manoel. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 62). REQUERIMENTO N. 448/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de lombada na Rua 
Pastor André Pincher, em frente ao n. 63, nas Chácaras Central. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 63). 
REQUERIMENTO N. 449/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltados a introdução da quiropraxia como 
um tratamento alternativo na rede municipal de saúde. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 64). 
REQUERIMENTO N. 450/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre o envio de um projeto a esta casa de lei, incluindo na 
matriz curricular a disciplina Educação para a Cidadania na grade curricular da rede municipal 
e privada de nosso município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 65). REQUERIMENTO N. 451/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
possibilidade de implantação de semáforos com símbolo de direção controlada na Avenida 
Ampélio Gazzetta, nos cruzamentos com a Avenida Brasil, Rua Natália Klava Muth e Rua 
Fioravante Martins, pelas razões que especifica. A discussão e votação do requerimento 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 66). REQUERIMENTO N. 
452/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações 
complementares do Prefeito Municipal sobre a necessidade de revitalização do Jardim São 
Jorge, no que tange a praça, o campo de futebol, o campo de areia, a pintura das guias, a 
limpeza de todas as calçadas, parque infantil e academia ao ar livre, o término do passeio 
público da Avenida Guadalajara e o recapeamento de todas as ruas. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 67). 
REQUERIMENTO N. 453/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre o andamento dos estudos voltados a revitalização e 
obras de benfeitoria no entorno do campo situado na Rua Henrique Felix- Jardim Fadel. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 68). REQUERIMENTO N. 454/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a possibilidade de aplicar 
"fresa" (pó preto) na Rua Wanda Pereira Blanco (trecho que liga Av. Eddy Freitas Crissiúma 
com Av. João Pessoa) no Bosque dos Cedros. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 69). REQUERIMENTO N. 
455/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de implantação de sinalização indicativa de "Rua Sem Saída" 
na Rua Pastor André Pincher, Chácaras Central. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 70). REQUERIMENTO N. 
456/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
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Municipal sobre a destinação que será conferida à nascente (mina d'água) existente na área 
situada na Rua Augusto Peterlevitz, conhecida como "Piscina do Jacó". É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
71). REQUERIMENTO N. 457/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, encaminha cópia dos 
requerimentos apresentados na audiência pública para debate da Lei Orçamentária Anual 
(LOA 2016) e elaboração do Plano Plurianual (PPA 2016-2019) do Estado de São Paulo às 
autoridades que especifica, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
72). REQUERIMENTO N. 458/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a locação de imóvel para abrigar o Fórum de Nova Odessa. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
73). REQUERIMENTO N. 459/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de dois pontos de táxi 
próximo ao Supermercado São Vicente. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 74). REQUERIMENTO N. 460/2015 de 
autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações das Secretarias da Segurança Pública 
e de Planejamento e Desenvolvimento Regional sobre a expansão do programa "Direção 
Segura" para Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 75). REQUERIMENTO N. 461/2015 de autoria do 
vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
estudo voltado à municipalização de pátio destinado à guarda e depósito de veículos 
removidos e/ou apreendidos por infração de trânsito. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 76). REQUERIMENTO N. 
462/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de ampliação do horário dos ônibus que fazem a linha 
do Jd. Eneides ao Jd. Lopes Iglesias nos finais de semana, conforme especifica. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
77). REQUERIMENTO N. 463/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
semáforo no cruzamento da Avenida Antonio Rodrigues Azenha com a Rua Francisco Carrion, 
na Vila Azenha. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 78). REQUERIMENTO N. 464/2015 de autoria da vereadora 
CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
retirada da lombada situada no cruzamento da Rua Ernesto Mauerberg com a Av. Eddy de 
Freitas Crisciúma. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 79). REQUERIMENTO N. 465/2015 de autoria da vereadora 
CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre estudos 
voltados a implantação de placa de sinalização destinando vagas específicas para o transporte 
escolar, em frente à creche do Jardim Santa Rita II. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 80). REQUERIMENTO N. 
466/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Chefe do 
Poder Executivo sobre a possibilidade de implantar uma lombada no cruzamento da Rua 
Tamboril com Rua Manoel de Oliveira Azenha, no Jardim das Palmeiras. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
81). REQUERIMENTO N. 467/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
gestões do Prefeito Municipal junto à empresa Estacon Infraestrutura S/A responsável pela 
obra do Corredor Metropolitano, sobre a existência de estudos voltados a construção de 
calçadas em ambos os sentidos destinada aos pedestres e praticantes de caminhada, 
conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 82). REQUERIMENTO N. 468/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações ao Poder Executivo acerca de uma de vaga para 
estacionamento de veículos, para idosos e pessoas com deficiência, defronte ao local em que 
se realiza o serviço de exames laboratoriais, Laborteck (Laboratório de análise clinicas) 
situado, na Avenida João Pessoa frente ao Nº1019, Bosque dos Cedros, nesta cidade. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 83). REQUERIMENTO N. 469/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o Fundo Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de Nova Odessa. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 84). 
REQUERIMENTO N. 470/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
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informações do Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal de Saúde de Nova Odessa. É 
colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 85). REQUERIMENTO N. 471/2015 de autoria 
do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA de Nova Odessa. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 86). REQUERIMENTO N. 472/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de Nova Odessa. É colocado em discussão, o 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido (faixa 87). MOÇÃO N. 33/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, congratulações com os "Anjos da Alegria", em razão do trabalho realizado junto 
aos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. A discussão e 
votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 88). 
MOÇÃO N. 44/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o 
Sargento Samir Salles da Cunha, em razão do relevante trabalho prestado ao Município. A 
discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 89). MOÇÃO N. 62/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
congratulações com o deputado estadual Francisco Sardelli, pelas razões que especifica. A 
discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 90). MOÇÃO N. 63/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
congratulações com a Igreja Batista Central, em face dos cursos comunitários oferecidos à 
população. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do 
autor no Plenário (faixa 91). MOÇÃO N. 64/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, congratulações com os atletas novaodessenses abaixo especificados, pela 
classificação para a final do Campeonato Paulista de Karatê. A discussão e votação da 
proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 92). MOÇÃO N. 
71/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, apelo ao Prefeito Municipal e ao 
Corpo de Bombeiros de Campinas para que disponibilizem uma Unidade do Corpo de 
Bombeiros no Município. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 93). MOÇÃO N. 83/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, aplausos à intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) 
Sandra Eli Queiros da Costa, pelo ótimo trabalho realizado junto a APADANO, no curso do CFC 
com deficientes auditivos. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 94). MOÇÃO N. 84/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, congratulações com o Dr. José Lourenço Jorge Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. 
É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 95). MOÇÃO N. 85/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
aplausos aos servidores que integram a Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. É 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 96). MOÇÃO N. 86/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
aplausos à Diretora de Ensino Infantil Fabiana Valghan Hartgers. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 97). MOÇÃO N. 
87/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à assessora institucional 
Carolina Barbosa Pereira. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 98). MOÇÃO N. 88/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à assessora institucional Gláucia Carolina Aguiar Lopes. É 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 99). MOÇÃO N. 89/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
aplausos ao Diretor de Convênios Joacir Florêncio. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 100). MOÇÃO N. 90/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Diretor de Assuntos Jurídicos Dr. 
Mauro Renato Moretto. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 101). MOÇÃO N. 91/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, aplausos ao Diretor de Habitação Tiago Lobo. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 102). MOÇÃO N. 
92/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Secretário de Finanças 
Pedro Daniel dos Santos. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 103). MOÇÃO N. 93/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Secretário de Governo Wagner Fausto Morais. É colocada 



 

15 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
104). MOÇÃO N. 94/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à Assessora 
de Políticas Públicas Adriana Ribeiro da Rocha. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 105). MOÇÃO N. 95/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Chefe de Gabinete Vanderlei Cocato 
Batista. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 106). MOÇÃO N. 96/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, congratulações com a APADANO – Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes 
Auditivos de Nova Odessa, pelos 21 anos de fundação. É colocada em discussão, não havendo. 
É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 107). Tendo em vista o 
decurso do tempo destinado ao Expediente, a discussão e a votação das proposições a seguir 
especificadas, bem como o uso da Tribuna Livre pelos vereadores inscritos restaram 
prejudicados: MOÇÃO N. 98/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao advogado 
Dr. Orlando Signorelli Neto, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 99/2015 de autoria do 
vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao advogado Dr. Marcelo Della Torre de Souza, pelas razões 
que especifica. MOÇÃO N. 102/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
congratulações com o Diretor de Segurança de Trânsito, Sr. Franco Júlio Felippe, e com toda a 
sua equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em nosso município. MOÇÃO N. 103/2015 
de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com o munícipe Clau 
Lacerda, pela conquista do título "Garoto Fitness São Paulo 2015". MOÇÃO N. 104/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, apelo à Câmara dos Deputados postulando a 
aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a Lei n. 10.018, de 8 de novembro de 
2000 para prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas obesas nos veículos 
de transporte público. MOÇÃO N. 109/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
repúdio ao Ministro das Comunicações e à Diretoria Regional dos Correios - São Paulo - Interior 
(Bauru) pela ausência de um representante da empresa no debate realizado nesta Casa 
Legislativa no dia 27de abril último. MOÇÃO N. 112/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Assessor Governamental, Sr. Marcos Aparecido 
Pereira dos Santos, pelo belíssimo trabalho que vem realizando em Nova Odessa. MOÇÃO N. 
113/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com os alunos do segundo 
módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da ETEC de Nova Odessa, pelos eventos 
realizados durante a "Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT". 
MOÇÃO N. 114/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com a 
Paróquia de São Jorge, pela "Festa do Padroeiro", realizada no mês de abril do corrente ano. 
MOÇÃO N. 117/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a 
Dra. Saday Okuma, pelo trabalho desenvolvido junto a Administração Municipal. MOÇÃO N. 
118/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a jovem 
Leticia Akad Rodrigues, representante de Nova Odessa no Concurso Oficial Miss Estado de São 
Paulo Infanto-Juvenil. MOÇÃO N. 119/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, apelo ao 
deputado estadual Cauê Macris, postulando a apresentação de emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado, 
objetivando a criação da 3ª Vara na Comarca de Nova Odessa. MOÇÃO N. 120/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que 
aprove o Projeto de Lei Complementar n. 49/2014, que altera a denominação dos Foros 
Distritais do Interior e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado, e a Emenda n. 8/2014, 
que classifica como entrância intermediária a Comarca de Nova Odessa. MOÇÃO N. 121/2015 
de autoria do vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Serviço de Orientação e 
Solidariedade de Nova Odessa - S.O.S., pela formatura da Turma 01/2015. MOÇÃO N. 122/2015 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos à Prefeita de Sumaré Sra. Cristina 
Carrara, pela parceira firmada com o Exército Brasileiro visando o combate à Dengue. MOÇÃO 
N. 123/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, apelo ao Prefeito Municipal, 
postulando a realização de castrações nas escolas municipais. MOÇÃO N. 124/2015 de autoria 
do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, apelo ao Governador do Estado postulando a 
adoção das medidas necessárias voltadas à valorização do magistério paulista, nos moldes 
que especifica. MOÇÃO N. 125/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
apelo com o Padre Renato Graciozo Marchioro, pelo evento realizado dia 11 de maio, na 
Paróquia Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia das Mães. MOÇÃO N. 126/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo com o Sr. Heloiso Sérgio Molina 
Parras, Secretário Municipal de Saúde, e com toda a sua equipe. MOÇÃO N. 127/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo com o regente, Sr. Márcio 
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Beltrami, e com os músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, pelo concerto em 
Homenagem ao Dia das Mães. MOÇÃO N. 128/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA, congratulações com o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, com a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza, com o diretor de Cultura e Turismo, 
Leonardo Blanco, pela realização do evento "Miss e Mister Melhor Idade" e com todos os 
participantes do concurso. MOÇÃO N. 132/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, congratulações com o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, e com o diretor de 
Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do evento "110 Anos de Nova Odessa, 
Paraíso do Verde”. MOÇÃO N. 133/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, aplausos ao Prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e a Sra. Andréa Souza, 
presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa caminhada de conscientização 
contra a dengue, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 135/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com a comissão organizadora do 6º Circuito 
REDS de Corrida, realizado em comemoração aos 110 anos de Nova Odessa. MOÇÃO N. 
136/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações pelo 
aniversário do Jornal O Liberal, comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de Junho. MOÇÃO 
N. 137/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a equipe 
do Esporte Clube Triunfo pela conquista do título do Campeonato Municipal de Futebol 
Minicampo. MOÇÃO N. 138/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
congratulações com os integrantes da Banda Sinfônica Municipal "Professor Gunars Tiss" pelo 
28º aniversário. MOÇÃO N. 139/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
congratulações com a equipe do UVA (Unidos da Vila Azenha) pela conquista do Campeonato 
Metropolitano de Futebol. MOÇÃO N. 141/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos 
ao Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim, pela entrega de um veículo à 
Casa da Agricultura de nosso município. MOÇÃO N. 143/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, congratulações com os servidores que integravam o Quadro de Pessoal da 
Administração passada e que hoje participam da atual Administração. MOÇÃO N. 144/2015 de 
autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos aos servidores desta Casa Legislativa que se 
graduaram no Curso de Gestão Pública, oferecido pela UNINTER - Centro Universitário 
Internacional. MOÇÃO N. 145/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
congratulações com o Padre Victor Facchin, pelos sessenta anos de sacerdócio. MOÇÃO N. 
146/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos à Secretária de 
Educação Sra. Claudicir Brazilino Picolo e Diretores Sra. Fabiana Vaughan, Sra. Rosimar 
Pascoalin Antonio, Sr. Aquile Nicola Fosco, pela formatura do Proerd, pelas razões que 
especifica. MOÇÃO N. 147/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
aplausos ao Dr. Robson Fontes Paulo e à Guarda Municipal pela formatura do Proerd, pelas 
razões que especifica. MOÇÃO N. 148/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, aplausos ao Major Valdemir Guimarães Dias, Major Denilson Natal Colombo,1º 
Tenente Marcelo Torres de Almeida e Cabo Moacir Carvalho pela formatura do Proerd, pelas 
razões que especifica. MOÇÃO N. 150/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, 
congratulações com o Diretor de Proteção ao Consumidor, Sr. Elvis Ricardo Maurício Garcia, 
pela palestra ministrada no CRAS do Jardim das Palmeiras. MOÇÃO N. 151/2015 de autoria do 
vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com os munícipes que especifica, em razão do 
belíssimo trabalho desenvolvido em prol da Associação dos Amigos dos Animais de Nova 
Odessa - AAANO. MOÇÃO N. 152/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações 
com os atletas que especifica, pelos resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de Luta de 
Braço. MOÇÃO N. 153/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações 
com os servidores da EMEF Profª Salime Abdo, pela Festa Junina realizada no último dia 12 de 
junho. Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de 
julho de 2015. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 108). Para 
constar, lavrou-se a presente ata. 
 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário   Presidente   2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 328/2015  

 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 

Municipal sobre a celebração de convênio com o Governo 

do Estado, voltado à implantação de uma unidade do 

Corpo de Bombeiros no município. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:                              

  

 

Em agosto de 2014, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 604/2014 

de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder que solicitava informações do prefeito 

municipal sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, voltado à implantação 

de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município.  

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que a 

Administração possui estudo nesse sentido. A manifestação está datada de 22 de outubro 

de 2014 (Ofício CAM n. 563/2014). 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando informações sobre os avanços obtidos em relação ao referido projeto.  

Nova Odessa, 16 de abril de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 359/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

o Plano Municipal de Mobilidade e de Estruturação Viária.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A Lei Federal n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, dispõe que os Municípios com mais de 20.000 (vinte 

mil) habitantes deverá elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com 

os respectivos planos diretores ou neles inserido.  

Ela determina, ainda, que os Municípios que não tenham elaborado o Plano de 

Mobilidade Urbana terão o prazo máximo de 3 (três) anos para elaborá-lo. Findo o prazo, 

eles ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade 

urbana (art. 24, §§ 1º, 3º e 4º). 

Neste sentido, revendo o Plano Diretor do Município (Lei Complementar n. 

10/2006), verificamos a existência de dispositivos relacionados à Política Municipal para a 

Mobilidade. Dispõe o seu art. 80, que o Poder Executivo Municipal elaborará o Plano 

Municipal de Mobilidade e de Estruturação Viária, o qual deverá ser divulgado para debate e 

aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (parágrafo único). 

O Plano Diretor prevê, também, que deverá ser criado o Programa Municipal de 

Mobilidade e Estruturação Viária com o objetivo de implementar as intervenções na área da 

mobilidade, previstas no Plano Diretor e detalhadas no Plano Municipal de Mobilidade e 

Estruturação Viária, de modo integrado com as demais políticas públicas (art. 82 do Plano 

Diretor).  

Em agosto de 2013, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

579/2013 que solicitava informações do Prefeito sobre o Plano Municipal de Mobilidade e de 

Estruturação Viária. 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que havia 

incluído no cronograma de atividades de 2014 a elaboração do referido plano, conforme 

preconizado pela Lei n. 12.587/2012.   

Em face do exposto, considerando que até a presente data não houve a 

apresentação de projeto nesta Casa Legislativa sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres 

pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 

ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o Plano Municipal de Mobilidade 

e de Estruturação Viária, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a 

questão:  

a) O referido plano já foi elaborado pelo Executivo Municipal?  

b) Na afirmativa, quando o projeto será enviado a esta Casa Legislativa para 

apreciação? 

c) Na negativa, em que fase os estudos se encontram?   

d) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 377/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

os eventos em comemoração aos “110 anos de Nova 

Odessa”.  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em nota da Diretoria de Comunicação, a Prefeitura informou à população que conta 

com o apoio da iniciativa privada para realizar uma grande festa no mês de maio e 

comemorar os 110 anos da cidade.  

Conforme a nota, serão realizados os seguintes eventos: 

- dia 1º: “Manhã da Família”, abertura oficial com apresentações artísticas da 

Orquestra de Violeiros Mirins, Grupo de Dança de Nova Odessa, atividades físicas e 

atrações infantis em frente ao Paço Municipal, a partir das 8h; 

- dia 8: “Noite Clássica”, Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, Orquestra 

Filarmônica e Coral Municipal se apresentam no Centro Cultural Herman Jankovitz, 253, às 

20h; 

- dias 9 e 10: Encontro de Motociclistas na Praça Central, com apresentação de 

Raul Silva, Billy Mutreta e outros artistas; 

- dia 16: plantio do Bosque da Família no Jardim Campos Verdes, às 9h. À noite, 

Miss e Mister Melhor Idade, com show do Trio Los Angeles no Clube da Melhor Idade; 

- dia 17: Etapa Estadual do Concurso de Bandas Marciais e Fanfarras da Ocifaban 

(Associação Paulista de Fanfarras e Bandas), às 8h, na Praça José Gazzetta; 

- dia 21: show com Carreiro e Capataz, a partir das 29h; 

- dia 22: shows com Dany e Diego e Kelly Key, às 20h; 

- dia 23: show com Paulo Ricardo (RPM) e banda; 

- dia 24: show com Maria Cecília e Rodolfo, a partir das 14h; 

- dias 30 e 31: Festival de Food Trucks, às 18h e 10h, respectivamente; 

- dia 31: “Corrida Nova Odessa 110 anos” com R$ 5.000,00 em prêmios para os 

vencedores. 

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

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

postulando informações sobre as despesas realizadas com cada evento, especialmente no 

tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:  

a) Qual a participação da iniciativa privada em cada evento?  

b) Qual o custo para os cofres públicos de cada evento? 

c) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 397/2015  
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o trajeto realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa CPV 
1371, em 09 de maio do corrente ano. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre o trajeto realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa CPV 1371, 
em 09 de maio do corrente ano.  

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 

*************************************************************************************** 
 
 
REQUERIMENTO N. 425/2015 
  

Assunto: Convoca os servidores responsáveis pelo Departamento 
Jurídico da Prefeitura Municipal e convida o empresário André 
Gazzetta e o Major da Polícia Militar, Sr. Wilson Lago Filho, para 
debater questões relacionadas à implantação de uma unidade do 
Corpo de Bombeiros no município. 

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores: 
 

Rotineiramente, a imprensa local noticia casos de incêndio no Município. Em 23 de 
janeiro do ano corrente, o Jornal de Nova Odessa, em matéria intitulada “Incêndio destrói 
armazém em Nova Odessa” retratou que estoque de uma empresa de tecelagem havia sido 
consumido pelo fogo. Na ocasião, bombeiros de Americana e Piracicaba, além da Defesa 
Civil de Nova Odessa passaram a noite contendo as chamas da empresa de tecelagem, 
situada na Avenida Ampelio Gazzetta.  

O episódio acima mencionado, bem como o aumento do número de indústrias e de 
residências demonstram, de forma clara, que a instalação de uma Unidade no Corpo de 
Bombeiros no Município se faz imperativa.  

Além de atender urgências e realizar salvamentos, a implantação desta unidade 
resultará, também, em outros benefícios, tais como: queda nos custos de seguros 
residenciais e empresariais, facilitação na aprovação de obras que necessitam do laudo dos 
bombeiros, entre outros. 

A medida já foi tratada junto ao Executivo novaodessense através dos 
requerimentos n. 121/2013 e n. 604/2014, ambos de autoria do vereador subscritor. 

Em atendimento à segunda proposição, o Chefe do Executivo informou que a 
Administração possui estudo nesse sentido. A manifestação está datada de 22 de outubro 
de 2014 (Ofício CAM n. 563/2014). 

Posteriormente o assunto foi tratado através do Requerimento n. 328/2015, de 
autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira, que solicita informações complementares 
do Prefeito Municipal sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, voltado à 
implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município. A proposição sofreu 
diversos pedidos de vistas, não tendo sido aprovada/reprovada até a presente data. 

Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria, 
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, convocando os servidores responsáveis 
pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, para prestar informações sobre o assunto, no 
próximo dia 6 de julho, às 18 horas, nesta Casa de Leis. 

REQUEIRO, por último, seja encaminhado ofício ao empresário André Gazzetta e ao 
Major da Polícia Militar, Sr. Wilson Lago Filho, convidando-os a participar do debate em 
questão. 

Nova Odessa, 1º de junho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 439/2015  
 

Assunto: Solicita informações complementares do Chefe 
do Executivo sobre a presença de animais no Residencial 
das Árvores. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em setembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 
775/2014, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a presença de animais no 
Residencial das Árvores. Na ocasião, foram apresentados os seguintes questionamentos 
sobre o assunto: 

 
a) Foi editada norma que disciplina a presença de animais nas unidades 

habitacionais em questão? 
b) Na afirmativa, favor enviar cópia do referido regulamento. 
c) Na negativa, a Administração pretende regulamentar a questão? 
d) Foi realizado estudo com as famílias cadastradas sobre a quantidade de animais 

que cada uma possui? 
e) Considerando que o canil da Associação dos Amigos dos Animais de Nova 

Odessa está superlotado, a Prefeitura pretende implantar um canil municipal para abrigar 
esses animais? 

f) Outras informações consideradas relevantes.  
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito nos informou que nenhuma 

norma que disciplina a presença de animais nas referidas unidades habitacionais foi 
editada, uma vez que a questão será definida pelos moradores representantes do Conselho 
Gestor e Síndico, juntamente com a empresa contratada para a gestão do condomínio. 

Informou, ainda, que, após a emissão da lista final dos aprovados, seria realizado 
um estudo com as famílias cadastradas, buscando saber a quantidade de animais que cada 
um possui. 

Esclareceu, por último, que a atual Administração estuda a possibilidade da 
implantação de um novo canil, conforme sugerido (Ofício CAM n. 678/2014, datado de 20 
de outubro de 2014).  

Em face do exposto, tendo em vista o decurso de tempo e a ausência de novas 
informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre o início do levantamento junto as famílias, no que tange a 
presença de animais, bem como sobre as providências que a Prefeitura irá tomar para 
evitar o abandono dos mesmos.  

Nova Odessa, 11 de junho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 
******************************************************************************************* 

 
REQUERIMENTO N. 441/2015  
 

Assunto: Solicita informações da Secretaria Municipal de 
Saúde sobre o número de médicos ginecologistas que 
atendem na rede municipal de Saúde.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Secretário Municipal de Saúde, postulando informações sobre o número de médicos 
ginecologistas que atendem na rede municipal de Saúde, enviando-nos, outrossim, relação 
contendo o nome e o número do CRM de cada profissional. 

Nova Odessa, 15 de junho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 442/2015  
 

Assunto: Solicita informações da Secretaria Municipal 

sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital 

Municipal nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

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

Secretário Municipal de Saúde, postulando informações sobre o atendimento pediátrico 

prestado no Hospital Municipal nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, especialmente no 

tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantas crianças foram atendidas nos dias acima mencionados? 

b) Informar o nome dos pediatras que trabalharam nos dias em questão. 

c) Enviar cópia da escala de médicos que trabalharam no Hospital Municipal, no 

período de 10 a 12 de fevereiro de 2015.   

Nova Odessa, 15 de junho de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 443/2015  
 

Assunto: Solicita informações da Secretaria Municipal de 

Saúde sobre o atendimento médico prestado no Hospital 

Municipal no último dia 7 de fevereiro.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

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

Secretário Municipal de Saúde, postulando informações sobre os médicos que estavam de 

plantão no dia 7 de fevereiro de 2015, enviando-nos relação contendo o nome e o número 

do CRM de cada profissional. 

Nova Odessa, 15 de junho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 451/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 

possibilidade de implantação de semáforos com símbolo de 

direção controlada na Avenida Ampélio Gazzetta, nos 

cruzamentos com a Avenida Brasil, Rua Natália Klava Muth e 

Rua Fioravante Martins, pelas razões que especifica. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

A sinalização semafórica tem por finalidade transmitir aos usuários a informação 

sobre o direito de passagem em interseções e/ou seções de via onde o espaço viário é 

disputado por dois ou mais movimentos conflitantes.  

Nesse sentido, os semáforos existentes na Avenida Ampélio Gazzetta não indicam, 

claramente, aos motoristas a possibilidade de conversão nas ruas Natália Klava Muth, 

Fioravante Martins e Avenida Brasil. 

Isto posto, acreditamos que a sinalização poderia ser aprimorada mediante a 

implantação de semáforos com símbolo de direção controlada nas intersecções acima 

especificadas, uma vez que eles têm por objetivo indicar a proibição/permissão do direito 

de passagem de acordo com a direção e sentido das setas apresentadas na indicação 

luminosa.   

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 semáforos com símbolo de direção 

controlada na Avenida Ampélio Gazzetta, nos cruzamentos com a Avenida Brasil, Rua 

Natália Klava Muth e Rua Fioravante Martins.  

 

Nova Odessa, 16 de junho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 473/2015 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a aplicabilidade da Lei n. 2.896/2014, que dispõe sobre o 

plantio, manutenção, poda e supressão de árvores e 

demais formas de vegetação. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em 08 de outubro de 2014 entrou em vigor a Lei n. 2.896/2014, que dispõe 

sobre o plantio, manutenção, poda e supressão de árvores e demais formas de vegetação. 

O art. 6º da referida lei estabelece que toda vegetação de porte arbóreo, 

quando suprimida, deverá ser compensada no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 

da supressão nas seguintes proporções: I - plantio de 01 (uma) muda para cada exemplar de 

espécie exótica autorizada; II - plantio de 25 (vinte e cinco) mudas para cada exemplar de 

espécie nativa autorizada, quando o total de árvores com corte autorizado na propriedade 

for inferior ou igual a 500 (quinhentos); III - plantio de 30 (trinta) mudas para cada exemplar 

de espécie nativa autorizada, quando o total de árvores com corte autorizado for superior a 

500 (quinhentos) e inferior ou igual a 1000 (mil); IV - plantio de 40 (quarenta) mudas para 

cada exemplar de espécie nativa autorizada, quando o total de árvores com corte 

autorizado for superior a 1000 (mil). 

Todavia, apesar da existência da norma, recebemos denúncia de munícipes 

no sentido de que estaria sendo realizada supressão desnecessária de espécimes arbóreos 

em nosso Município, sem a respectiva compensação. 

Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

solicitando as seguintes informações? 

a) A Lei Municipal n. 2.896/2014 está sendo aplicada? 

b) Quantas multas foram emitidas desde a entrada em vigor da referida lei? 

c) Quantas autorizações prévias para a supressão total ou parcial de 

espécimes arbóreos foram concedidas desde a entrada em vigor da referida lei? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 474/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo o 

Programa Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional, nos moldes da minuta anexa. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tomamos conhecimento de que a Câmara Municipal de Campinas aprovou 

recentemente, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria o Programa Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional “Nutrir Campinas”.  

Constituem objetivos decorrentes do Programa: I - atendimento emergencial 

ou temporário de auxílio-alimentação para famílias e/ou munícipes em condições de 

vulnerabilidade nutricional; II - garantia de acesso à alimentação humana adequada; III - 

melhoria das condições nutricionais dos beneficiários. 

A proposta tem como objetivo fornecer às famílias em situação de 

vulnerabilidade nutricional um cartão magnético do tipo 'vale-alimentação' para a obtenção 

de cesta básica “in natura”. O cartão só poderá ser utilizado para aquisição de produtos 

alimentícios de primeira necessidade e o valor mensal creditado será de 26 UFIC'S, o que 

equivale a R$72,54. 

Embora a proposição seja louvável, no tocante ao mérito, o processo 

legislativo deve ser deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de violação 

do princípio da separação entre os poderes.  

Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se 

reveste a matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

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

digne manifestar sobre a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo o Programa 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nos moldes da minuta anexa (Lei n. 

15.017/2015). 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N° 475/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo acerca 

da possibilidade de melhorar o sistema de iluminação da 

Praça Vera Luzia Samartin Lorenze, no bairro Jardim 

Marajoara. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 Desde o início do ano de 2014 o Vereador subscritor tem sido procurado por 

munícipes que residem no Jd. Marajoara informando a necessidade de aprimoramento do 

sistema de iluminação da Praça Vera Luzia S. Lorenze, localizada na Rua Guilherme Klavin, 

no referido bairro. 

 Através do Requerimento 346/2014 foi encaminhado ao Chefe do Executivo 

pedido de estudo da viabilidade de implantação de iluminação anti vandalismo, similar a 

existente na praça da Secretaria de Educação. Em resposta ao mesmo informou-se que 

seria feito um estudo de viabilidade de implantação. 

Com o decurso do tempo e a ausência de implantação da primeira sugestão 

novamente o subscritor foi procurado por moradores apresentando nova (e talvez mais 

econômica) opção para solucionar o problema em questão. 

Relatam os mesmos que surpreende a todos a efetividade do sistema de 

iluminação existente na Praça Dr. Cezar Souza Ladeia, no Jd. Santa Rita. Atestam ainda que 

a praça é segura e iluminada em cada ponto existente em toda a sua extensão e puderam 

comprovar o uso da mesma no período noturno com total conforto visual e segurança. 

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

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

Executivo, a fim de que nos informe acerca dos custos para a implantação de sistema de 

iluminação similar na Praça Vera Luzia S. Lorenze e a viabilidade de sua implantação. 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

 

VAGNER BARILON 

 

Foto da praça do Jardim Marajoara    Foto da Praça do Jardim Santa Rita 

    



 

28 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 476/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de lombada na Rua Pastor Alfredo Klava, 

na altura do número 14, no Residencial Mathilde Berzin. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de 

lombada na Rua Pastor Alfredo Klava, na altura do número 14, no Residencial Mathilde 

Berzin.  

Encaminho cópia do abaixo-assinado formulado pelos moradores, solicitando a 

benfeitoria em questão. 

Nova Odessa, 24 de junho de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 

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

 

REQUERIMENTO N. 477/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a construção de calçada na Rua José Maria Bellinatte no 

Residencial Francisco Lopes Iglesias. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 10/02/2014 em parceria com o vereador Sebastião Gomes dos Santos tive um 

requerimento aprovando onde solicitávamos a construção do passeio público na Rua José 

Maria Bellinate no Residencial Francisco Lopes Iglesias. 

Em resposta ao requerimento fomos informados que o proprietário estava sendo 

notificado em 22/04/2014, sendo exigido a construção do passeio público no prazo de 60 

dias. Como isto não aconteceu até a presente data, desejo saber quais serão as 

providências futuras.  

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

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

postulando informações sobre o andamento do processo 

 

Nova Odessa, 23 de junho de 2015. 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 478/2015  

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de campo 

de areia no Jardim São Manoel, na área situada atrás do 

Ginásio de Esportes. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que a Liga Novaodessense de Futebol assumiu a administração do 

campo situado atrás do Ginásio de Esportes do Jardim São Manoel, fato que 

indubitavelmente colaborará para a conservação e manutenção do local, REQUEIRO, aos 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência 

de estudo voltado à implantação de um campo de areia. 

Nova Odessa, 19 de junho de 2015 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 479/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de 

estacionamento 45º e sinalização de solo na Rua 4, do 

Jardim Santa II, próximo do Kadu Lanches.       

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em 12 de setembro de 2013 o vereador subscritor apresentou o requerimento nº 

696/2013, solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo 

voltado à implantação de estacionamento 45º e sinalização de solo na Rua 4, do Jardim 

Santa II, próximo do Kadu Lanches. Em resposta a referida propositura o chefe do executivo 

informou que a Administração Municipal constatou a necessidade de atendimento ao 

requerimento ora formulado e a obra já está no cronograma de serviços da Diretoria de 

Segurança de Trânsito. 

Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

possibilidade de implantação das melhorias acima especificadas na Rua 4, no Jardim Santa 

Rita II. 

 Qual o prazo para o começo da obra. 

Nova Odessa, 19 de junho de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 480/2015 
 
Assunto: Solicito informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre o estudo de implantação de um posto de 

atendimento em Nova Odessa, na região do Jardim Santa 

II. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscrito foi procurado por munícipes da região dos Jardim Santa Rita II 

que relataram a necessidade de posto de atendimento da CPFL. 

Em breve este número de moradores aumentará significativamente, pois teremos 

mais 720 famílias morando na região com a entrega dos apartamentos do Residencial das 

Árvores. Este posto de atendimento da CPFL vai ser de grande valia, pois os munícipes que 

necessitar de algum tipo de serviço não vai mais precisar vir para centro. 

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

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

referida companhia, postulando informações sobre a possibilidade de implantação do posto 

de atendimento na região acima mencionada  

Nova Odessa, 20 de maio de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

REQUERIMENTO N. 481/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, e da 

CPFL sobre a possibilidade de instalação de iluminação 

pública entre as Ruas Ana Júlia de Oliveira e Olívio 

Belinatti próximo do nº 15, no Jardim São Manoel. 

 
 Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em junho de 2014, o vereador escritor apresentou o requerimento n.564/2014, 

solicita informações sobre à possibilidade de instalação de iluminação pública entre as Ruas 
Ana Júlia de Oliveira e Olívio Belinatti próximo do nº 15, no Jardim São Manoel.  

Em atendimento a referida proposição, o Chefe do Executivo informou, que a 
solicitação foi encaminhada para análise do gerente de contas da CPFL.    

A matéria relata a escuridão no local e os riscos que a população vem correndo (in 
“Morador pede iluminação na “esquina do perigo”). 

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 
assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, e todos   responsáveis da 
companhia da CPFL, postulando informações sobre as medidas que serão adotadas para a 
implantação da iluminação pública. 

 Esta análise já foi realizada? 

 Qual a resposta? 
 Outras informações relevantes sobre o assunto?  

 
Nova Odessa, 19 de junho de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 482/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a 
substituição dos ônibus que circularão pelo Corredor 
Metropolitano.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando a necessidade de adaptação das portas dos ônibus para facilitar o 
embarque e o desembarque de passageiros nas plataformas instaladas no Corredor 
Metropolitano, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, 
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, a fim de que nos informe, 
por meio do departamento competente, se os veículos que percorrerão o referido corredor 
serão substituídos e quando ocorrerá essa substituição.  

 
Nova Odessa, 17 de junho de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 
REQUERIMENTO N. 483/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre   
a  manutenção da  canaleta no cruzamento da Rua Maria 
de Oliveira Azenha com a Rua Nove, no Jardim São 
Manoel. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos moradores da Rua Maria de Oliveira Azenha 
cruzamento com a Nove no jardim São Manoel , 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 canaleta no local acima 
mencionado. 

Neste contesto  a manutençãono no cruzamento    se faz necessaria devido o local 
ficar com água empoçada constantemente , com risco de virar um criadouro do mosquito 
da dengue e varios buraco no local. 

Nova Odessa, 19 de junho 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
Foto tirada dia 19/06/2015 
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REQUERIMENTO N. 484/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a implantação de lombada na Rua dos Eucalipto altura do 

número, em frente ao nº 244, Jardim Alvorada. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a necessidade de implantação de 

lombada na Rua dos Eucalipto, em frente ao n. 244, no jardim Alvorada, para disciplinar o 

trânsito de veículos no local. 

Anexo à presente cópia do abaixo-assinado elaborado pelos proprietários dos 

imóveis situados na referida via e das autorizações firmadas pelos donos das residências de 

frente das quais será implantada a referida lombada (altura do número 244).   

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
REQUERIMENTO N. 485/2015 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
o envio de notificação aos proprietários da antiga 
Empresa Eletrocast, para que seja executada a 
construção de calçadas no entorno da empresa, que está 
localizada na Av. Brasil, n. 3.300, pelas razões que 
especifica.    

 
 
Senhores Vereadores: 

 
 

Em conversa com munícipes e visita “in loco”, o vereador subscritor detectou a 
necessidade de construção de calçada no entorno do endereço supramencionado.  

Registre-se que uma parte da referida empresa fica na Rua Carlos Rosenfeld, local 
que é muito usado por pedestres que se dirigem, diariamente, ao trabalho e a falta de 
calçada no local tem oferecido perigo, pois tem que se desviar pelo leito carroçável da via, 
que tem grande fluxo de veículos. Por outro lado, a Avenida Brasil, que abriga a outra parte 
da empresa, é bastante usada por munícipes na prática de caminhada. 

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

 
Nova Odessa, 01 de julho de 2015. 
 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 486/2015  
 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
o número de estagiários e servidores cedidos pela 
Prefeitura a outros órgãos e entidades. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
No último dia 27 de junho, foi publicada matéria jornalística no Jornal de Nova 

Odessa, intitulada “Prefeitura rescinde contrato de estagiários da Delegacia”, noticiando 

que, sob a alegação de contenção de gastos, a Prefeitura rescindiu o contrato de quatro 

estagiários e realocou outros dois servidores emprestados que atuavam na Delegacia de 

Polícia Civil, sendo que, na mesma edição, à página 8, foram publicados editais com os 

seguintes termos: 

PREFEITURA DE NOVA ODESSA 

CONVOCAÇÃO PARA ESTAGIÁRIO DE CURSO DE PEDAGOGIA – PROCESSO SELETIVO 

N. 01/2014 RETIFICAÇÃO DE EDITAL PUBLICADO EM 16 DE JUNHO DE 2015: ONDE SE LÊ 9 

(NOVE) VAGAS, LEIA-SE: 11 (ONZE) VAGAS DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS. 

Prefeitura Municipal de Nova Odessa 

Considerando a determinação da Secretaria de Finanças para contenção de 

despesas, a Secretaria de Administração resolve cancelar a convocação para atribuição de 

cinco vagas para estagiário do curso de Direito. Assim, torna-se sem efeito o Edital 

publicado pela Diretoria de Recursos Humanos, no Jornal de Nova Odessa em 16 de junho 

de 2015, página 9. Município de Nova Odessa, 25 de junho de 2015. DR. FRANCISCO 

MAURO RAMALHO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

Em face do exposto, com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos 

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

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

de estagiários e servidores cedidos pela Prefeitura a outros órgãos e entidades, 

especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantos estagiários a Prefeitura possui? 

b) Quantos estagiários estão cedidos a outros órgãos e/ou entidades? Especificar o 

número de estagiários, a área de formação e o nome do órgão ou entidade beneficiado com 

a cessão. 

c) Quantos contratos de estágio foram rescindidos até a presente data?  

d) Qual a economia gerada por essas rescisões? 

e) Quantos estagiários a Prefeitura pretende dispensar? 

f) Quantos servidores estão cedidos a outros órgãos e entidades? Especificar o 

número de servidores e o nome do órgão ou entidade beneficiado com a cessão. 

g) Outras informações consideradas relevantes.   

 

Nova Odessa, 1º de julho de 2015. 

 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 487/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 
Executivo e da Secretária de Educação acerca da 
possibilidade de implantação de Oficinas de 
Sustentabilidade visando a “Produção de Água” na rede 
municipal de ensino. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
Preocupado com a preservação dos recursos hídricos, a cerca de cinco anos o 

vereador subscritor vem trabalhando junto com o pesquisador Dr. Rinaldo Calheiros, do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), buscando traçar as linhas gerais de um programa 
de sustentabilidade hídrica aplicável ao município de Nova Odessa. Vendo a importância do 
programa, no início de 2013, o Chefe do Poder Executivo determinou que a CODEN e a 
Secretaria de Meio Ambiente somassem esforços nesta iniciativa. 

Fruto deste trabalho, aos 18 dias do mês setembro de 2014, foi promulgada a Lei 
2.888 que “Institui a Política Municipal de Proteção aos mananciais de água destinados ao 
abastecimento público e cria o Fundo Municipal de Preservação de Recursos Hídricos e dá 
outras providências”, marcando o início da implantação do Plano de Sustentabilidade 
Hídrica da cidade de Nova Odessa. 

Mais uma ação deste Programa foi executada com a aprovação do Projeto de Lei nº 
88/2015, de autoria deste Vereador, posteriormente sancionada como Lei Municipal 
2.952/2015, que cria o “IPTU Verde” no âmbito do município de Nova Odessa. Em linhas 
gerais a referida Lei dá desconto de 3% no valor do IPTU para cada uma das 5 ações de 
preservação do Meio Ambiente previstas no referido diploma. 

Fazem parte das cinco ações de preservação o “Reuso da Água Tratada” e o “Uso 
da Água de Chuva”, que são ações que podem ser consideradas “Produtoras de Água” e 
portanto, prioritárias no contexto de escassez hídrica vivida recentemente em nosso 
estado. Neste sentido foi aprovado o Projeto de Lei nº 70/2015 que prioriza os pedidos de 
desconto baseados na Lei 2.952/15 (Lei que criou o IPTU Verde) com base nos dois itens 
anteriormente relatados. 

 Para a consecução das duas ações é necessária a implantação de sistemas 
simples para a captação e o armazenamento de água, sendo que existem vários 
profissionais e organizações sociais que capacitam as pessoas interessadas em utilizar 
esses mecanismos “produtores de água”. 

Conforme pode ser observado nos projetos existentes em vários sites na internet já 
existe dentro da sociedade iniciativas e projetos em andamento com o objetivo de difundir 
técnicas construtivas adequadas a sistemas de uso da água de chuva e reuso da água da 
máquina de lavar roupas. Um bom exemplo é o grupo SempreSustentável 
(www.sempresustentavel.com.br) que desenvolveu, entre outros, o projeto de uma cisterna 
de baixo custo isenta do risco de proliferação de mosquitos. Registre-se que o grupo já 
promove oficinas neste sentido em Associações, Escolas e ONGs 
(http://sempresustentavel.com.br/cursos.htm). 

Nesse sentido, acreditamos que a capacitação poderia ser realizada pelos órgãos 
acima mencionados com os alunos e pais de alunos da rede municipal de ensino, nos 
termos da Lei n. 2.443, de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre a educação 
ambiental e institui a política municipal de educação ambiental. Tal oficina além de 
promover a sustentabilidade hídrica do município também contribuiria diretamente com a 
economia familiar já que reduziria o consumo de água (e conseqüentemente  o pagamento 
pelo esgoto) além de obter desconto no IPTU de sua residência. 

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 de Oficinas de 
Sustentabilidade na rede municipal de ensino, a fim de capacitar os alunos e os pais de 
alunos visando a “Produção de Água” através da construção de sistemas de uso da água de 
chuva e reuso da água da máquina de lavar, além de demais ações voltadas a preservação 
do meio ambiente. 

Nova Odessa, 02 de julho de 2015. 
 

 
VAGNER BARILON 



 

35 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 488/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre os 

serviços de iluminação pública. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em 8 de maio de 2015, dez dias antes da realização do debate sobre a iluminação 

pública nesta Casa Legislativa, a Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa 

emitiu nota intitulada “Iluminação pública volta a ser responsabilidade da CPFL em Nova 

Odessa”, informando que a Justiça Federal acatou o pedido da Prefeitura e julgou 

inconstitucional a resolução da Aneel que transferia ao Município a responsabilidade pela 

iluminação pública. 

Posteriormente, em 18 de maio passado, foi realizado o debate sobre o assunto 

com a presença dos representantes da Prefeitura, o diretor de Assuntos Jurídicos, Dr. Mauro 

Renato Moretto e o diretor de Obras Públicas, Engenheiro Erik Ortolano da Silva, bem como 

os representantes da CPFL, Sr. Devanir Montavani Júnior e Sr. Francisco Sabino.  

Entre os assuntos debatidos na ocasião, destacamos as questões relacionadas à 

substituição das lâmpadas queimadas. Nesse sentido, foi apontado que, conforme 

levantamento realizado pela Prefeitura, até abril de 2015, o município possuía entre 300 

(trezentas) e 350 (trezentas e cinquenta) lâmpadas queimadas, número que representaria 

5% (cinco por cento) da totalidade da iluminação pública.  

Por outro lado, a empresa acenou com a possibilidade de realização de um mutirão 

para solucionar o problema, requerendo, para tanto, o recebimento do sobredito 

levantamento. 

Ficou acordado que a Prefeitura enviaria o levantamento e a empresa verificaria a 

possibilidade de um mutirão para promover a substituição total dessas lâmpadas dentro de 

trinta dias. 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando as informações abaixo especificadas relacionadas ao assunto. 

a) A CPFL recorreu da decisão da Justiça Federal? Em que fase encontra-se o 

processo? Enviar cópia da sentença proferida no processo n. 0015544-80.2013.4.03.6134 

da 1ª Vara da Justiça Federal da Comarca de Americana. 

b) A Prefeitura encaminhou cópia do levantamento das lâmpadas queimadas à 

CPFL? 

c) A referida empresa vem realizando as substituições? Houve acordo para um 

mutirão? 

d) Outras informações consideradas relevantes.    

 

Nova Odessa, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 489/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre o 
corte da árvore situada na Rua Recife, n. 240, Jardim São 
Jorge – protocolo 781/2015.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado pela moradora do imóvel situado na Rua 
Recife, n. 240, Jardim São Jorge, que relatou a seguinte situação: a casa mencionada é 
geminada a outro imóvel, sendo que o vizinho plantou uma árvore na divisa dos dois 
imóveis.  

Essa árvore cresceu e vem causando inúmeros transtornos ao imóvel acima 
mencionado. Além de ter danificado a calçada, a árvore representa perigo aos moradores 
do referido imóvel, pois já serviu de esconderijo a bandido, que realizou uma abordagem 
quando eles chegavam em casa no período noturno. 

Após o incidente, em fevereiro do corrente ano, a moradora apresentou na 
Prefeitura Municipal requerimento solicitando o corte da referida árvore. O pedido foi 
protocolizado sob n. 781/2015.   

Todavia, alega a moradora que, até a presente data, nenhuma medida foi adotada 
com relação ao pedido.    

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de 
informações sobre o assunto, 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 corte da árvore situada na Rua Recife, n. 
240, Jardim São Jorge, em atendimento ao protocolo 781/2015.   

Nova Odessa, 2 de julho de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

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

REQUERIMENTO N. 490/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação do serviço de sistema de 
coleta e afastamento de esgoto no loteamento 
denominado Bosque dos Eucaliptos.  

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Através da Lei n. 783, de 20 de dezembro de 1980 foi aprovado o loteamento 

denominado Bosque dos Eucaliptos. Todavia, decorridos quase trinta e cinco (35) anos de 
sua aprovação, recebemos informação no sentido de que ainda não foi implantado o 
necessário serviço de saneamento básico no local em questão. 

Desnecessário mencionar que a implantação deste serviço traz uma série de 
benefícios à população, tais como a melhoria das condições sanitárias locais, a conservação 
dos recursos naturais e a eliminação de focos de poluição. Além disso, reduz os recursos 
aplicados no tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada à 
falta de uma solução adequada para esse problema. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de implantação deste 
serviço no loteamento denominado Bosque dos Eucaliptos.  

Nova Odessa, 02 de julho de 2015. 
   

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 491/2015  

 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a falta de vacinas na rede pública de saúde do 

município. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Recentemente o subscritor foi procurado por uma munícipe que se mostrou 

preocupada diante da falta de vacinas na rede pública de Nova Odessa. Segundo o relatado 

não estão disponíveis as seguintes vacinas:  

a) DPT Acelular (Vacina acelular contra Difteria, Tétano e Coqueluche); 

b) Tetra Viral (é uma atualização da vacina tríplice viral e consiste na combinação 

de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e catapora. Todos os 

quatro componentes desta vacina obrigatória são altamente imunogênicos e eficazes, 

dando imunidade duradoura por praticamente toda a vida); 

c) Hepatite A; 

d) Antirrábica; 

e) Soro antiofídico, e 

f) BCG (vacina é composta pelo bacilo de Calmette & Guérin, obtido pela atenuação 

do Mycobacterium bovis, umas das bactérias que transmitem a tuberculose. Ela é 

considerada obrigatória e deve ser tomada o mais cedo possível). 

Em face do exposto, considerando-se que a falta de vacinas pode colocar em risco 

a saúde das crianças de nosso município e de todos à sua volta REQUEIRO, aos nobres 

pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 

ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a veracidade das 

informações prestadas, bem como as medidas que serão adotadas para equacionar este 

problema.  

Nova Odessa, 02 de julho de 2015. 

 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/16697-vacina-triplice-viral
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MOÇÃO N. 33/2015 
 

Assunto: Congratulações com os “Anjos da Alegria”, em 

razão do trabalho realizado junto aos pacientes do 

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon 

Garcia. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à associação “Anjos da Alegria”, em face do 

trabalho realizado junto aos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio 

Carreon Garcia. 

Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, que conta com o apoio de 

voluntários para realizar sua missão: levar alegria, carinho e entretenimento às pessoas. 

Eles atendem entidades e instituições públicas, privadas e beneficentes, 

auxiliando-as em suas necessidades básicas e prioritárias, fortalecendo valores e princípios 

essenciais do ser humano como: amor, responsabilidade, organização, transparência, 

respeito, paz, cooperação e união.    

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 12 de fevereiro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
 

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

MOÇÃO N. 44/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Sargento Samir Salles da 
Cunha, em razão do relevante trabalho prestado ao 
Município. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sargento Samir Salles da Cunha, em 
razão do relevante trabalho prestado ao Município. 

O congratulado trabalhou neste Município, no 2º Pelotão do 48º BPMI – 1ª Cia., 
onde atuou de forma decisiva em inúmeras operações realizadas em prol da nossa 
população. 

Recentemente, por questões operacionais, ele foi transferido para outro município. 
Agradecemos a dedicação e o carinho ofertados à nossa cidade e desejamos ao 

congratulado sucesso em sua nova jornada. 
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao homenageado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 62/2015 
Assunto: Congratulações com o deputado estadual 
Francisco Sardelli, pelas razões que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao deputado estadual Francisco Sardelli. 
O congratulado tem 25 anos de vida pública, dedicados em prestar serviço à 

comunidade. Em seus dois mandatos de deputado federal e dois de deputado estadual, 
sendo eleito em outubro de 2013 para o terceiro mandato consecutivo na Assembleia 
Legislativa, mostrou empenho em solucionar problemas, atender as reivindicações da 
comunidade e intermediar recursos para os municípios. 

A atuação do deputado Francisco Sardelli é focada em melhorar a qualidade de 
vida da população. Seus projetos e leis confirmam essa sua preocupação. Tem como uma 
de suas principais características ser um homem público presente e atuante, atento às 
necessidades das cidades paulistas, exercendo o mandato com coerência e seriedade. 

Na Assembleia Legislativa, já apresentou mais de noventa projetos e tem cerca de 
quarenta leis aprovadas. Por duas vezes atuou como líder da bancada do Partido Verde. 
Coordena as Frentes Parlamentares em Defesa das Guardas Municipais e em Defesa do 
Setor Têxtil e de Confecção. Tem participação ativa nas comissões permanentes e em CPIs 
(Comissões Parlamentares de Inquérito). 

O congratulado dedica-se integralmente ao mandato de deputado, nunca deixando 
de ter contato com a população que o elegeu, atendendo vereadores e prefeitos, 
encaminhando as demandas da comunidade. 

Pela sua experiência política e determinação conquistou um importante espaço na 
Assembleia Legislativa, assumindo a função de presidente do Parlamento Paulista, razão 
pela qual nos manifestamos em parabenizá-lo nesse importante momento de sua vida 
pública. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
******************************************************************************************* 

 
MOÇÃO N. 63/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Igreja Batista Central, em 
face dos cursos comunitários oferecidos à população. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Igreja Batista Central, em face dos cursos 
comunitários oferecidos à população. 

Os cursos de patchcolagem, pintura em tela, chinelos bordados, desenho 
arquitetônico, tricô, biscuit e inglês são oferecidos a toda comunidade novaodessense pela 
importância de R$ 15,00 (quinze reais). 

Parabenizamos, também, os profissionais que, com carinho e dedicação, ministram 
os referidos cursos, como voluntários.  

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

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 64/2015 
 

Assunto: Congratulações com os atletas novaodessenses 
abaixo especificados, pela classificação para a final do 
Campeonato Paulista de Karatê. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos atletas novaodessenses abaixo 
especificados, classificados para a final do Campeonato Paulista de Karatê. 

- Richelle Fernandes Pessoa – categoria 10/11 anos até 30 kg – medalha de ouro; 
- Mariana Franco – até 40 kg – medalha de ouro; 
- Hiago Cardoso – categoria 12/13 anos, mais de 50 kg – medalha de bronze; 
- Sthefany Schedenffeldt – categoria 12/13 anos até 40 kg – medalha de ouro; 
- Bruno Poleti – categoria 12/13 anos – medalha de ouro; 
- Bruno Souza – categoria 14/15 anos, menos de 50 kg – medalha de bronze; 
- Beatriz Ferrari Schedenffeldt – categoria 14/15 anos – medalha de prata; 
- Rafael Coleto – categoria sênior – 5º colocado; e, 
- Cleusa Arcanjo – categoria de 50 a 55 anos absoluto – 5ª colocada.  
A classificação foi obtida no último dia 7 de março, durante a terceira etapa da 

competição disputada no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo. Organizado 
pela Federação Paulista de Karatê, o evento contou com a participação de cerca de 500 
atletas competindo nas categorias Mirim, Infantil, Júnior, Sub-21, Sênior/Veteranos, Master, 
Cadete, Infantil A, Infantil B. 

A final, dividida em duas fases, será disputada nos dias 4 e 5 de abril (categoria Kids e 
Sênior) e 11 de abril (nas categorias Junior, Sub-21 e Veteranos). 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
aos homenageados e ao técnico Taro Nisibara, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
******************************************************************************************* 

 
MOÇÃO N. 71/2015 

 
Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal e ao Corpo de 
Bombeiros de Campinas para que disponibilizem uma 
Unidade do Corpo de Bombeiros no Município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO 
dirigida ao Prefeito Municipal e ao Corpo de Bombeiros de Campinas para que 
disponibilizem uma Unidade do Corpo de Bombeiros no âmbito no Município.  

Rotineiramente, a imprensa local noticia casos de incêndio no Município. 
Recentemente, um veículo foi totalmente consumido pelo fogo no estacionamento do 
Instituto de Zootecnia. 

O episódio acima mencionado, bem como o aumento do número de indústrias e de 
residências demonstram, de forma clara, que a instalação de uma Unidade no Corpo de 
Bombeiros no Município se faz imperativa.  

Além de atender urgências e realizar salvamentos, a implantação desta unidade 
resultará, também, em outros benefícios, tais como: queda nos custos de seguros 
residenciais e empresariais, facilitação na aprovação de obras que necessitam do laudo dos 
bombeiros, entre outros. 

A medida já foi tratada junto ao Executivo novaodessense através dos 
requerimentos n. 121/2013 e n. 604/2014, ambos de autoria do vereador subscritor. 

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

Nova Odessa, 6 de abril de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 98/2015 

 

Assunto: Aplausos ao advogado Dr. Orlando Signorelli 

Neto, pelas razões que especifica.  

 

"Legalidade e liberdade são as tábuas da 

vocação do advogado” – Rui Barbosa 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos ao advogado Dr. Orlando 

Signorelli Neto, que recebeu a sua Carteira de Identidade Profissional do Advogado. 

A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, que significa “o que foi 

chamado em defesa”. Assim, com fundamento na história e na própria etimologia é possível 

definir o advogado como aquele que serve ao Direito e à Justiça, defende a vida, a honra, a 

liberdade e os interesses do cidadão. Sua missão é a de zelar pela justiça e por aqueles que 

se encontram envolvidos em conflitos.  

A profissão de advogado adquiriu status constitucional, nos termos do art. 

133 da Carta Maior, o qual estabelece que “o advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 

da lei”. 

Desejamos ao congratulado sucesso em essa nova etapa de sua vida, e que 

os seus serviços estejam sempre à disposição da comunidade novaodessense.  

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

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

ofício ao Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre 

Passos Pimentel, para que o mesmo dê ciência ao referido profissional acerca do teor desta 

proposição.  

 

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 99/2015 
 

Assunto: Aplausos ao advogado Dr. Marcelo Della Torre de 
Souza, pelas razões que especifica.  

 
"Legalidade e liberdade são as tábuas da 
vocação do advogado” – Rui Barbosa 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos ao advogado Dr. Marcelo Della 
Torre de Souza, que recebeu a sua Carteira de Identidade Profissional do Advogado. 

A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, que significa “o que foi chamado 
em defesa”. Assim, com fundamento na história e na própria etimologia é possível definir o 
advogado como aquele que serve ao Direito e à Justiça, defende a vida, a honra, a 
liberdade e os interesses do cidadão. Sua missão é a de zelar pela justiça e por aqueles que 
se encontram envolvidos em conflitos.  

A profissão de advogado adquiriu status constitucional, nos termos do art. 133 da 
Carta Maior, o qual estabelece que “o advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 

Desejamos ao congratulado sucesso em essa nova etapa de sua vida, e que os 
seus serviços estejam sempre à disposição da comunidade novaodessense.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre Passos 
Pimentel, para que o mesmo dê ciência ao referido profissional acerca do teor desta 
proposição.  

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

 
MOÇÃO N. 102/2015  

 
Assunto: Congratulações com o Diretor de Segurança de 
Trânsito, Sr. Franco Júlio Felippe, e com toda a sua 
equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em nosso 
município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Diretor de Segurança de Trânsito, Sr. 
Franco Júlio Felippe, e a toda a sua equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em 
nosso município, pelas sinalizações, faixas de pedestre e lombadas implantadas. 

Hoje nossa cidade se encontra quase toda sinalizada e mais bonita, trazendo mais 
segurança aos motoristas e pedestres, especialmente aos deficientes e idosos. Estas 
benfeitorias são fruto de um trabalho sério visando o bem estar da população em geral.       

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

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 103/2015 

 

Assunto: Congratulações com o munícipe Clau Lacerda, 

pela conquista do título “Garoto Fitness São Paulo 2015”.  

 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

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

munícipe Clau Lacerda, pela conquista do título “Garoto Fitness São Paulo 2015”.  

A competição foi realizada em São Paulo, no último dia 10 de abril, e teve como 

finalidade eleger os homens e as mulheres mais bonitos que praticam atividades físicas nas 

academias do país. Para tanto, os candidatos foram avaliados nos quesitos beleza, 

simpatia, forma física e carisma. 

O título conquistado, além de coroar os anos de dedicação desse jovem 

novaodessense a um estilo de vida saudável e regrado, elevou o nome de Nova Odessa 

nacionalmente. 

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, 28 de abril de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 



 

44 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

MOÇÃO N. 104/2015 
 

Assunto: Apelo à Câmara dos Deputados postulando a 

aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a 

Lei n. 10.018, de 8 de novembro de 2000 para prever a 

obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas 

obesas nos veículos de transporte público. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Submeto à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida à 

Câmara Federal postulando a aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a Lei n. 

10.018, de 8 de novembro de 2000, para prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona 

para pessoas obesas nos veículos de transporte público. 

Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem se mobilizado para prover meios de 

atenção diferenciada às pessoas com necessidades especiais, grupo que inclui os 

deficientes, idosos, gestantes, obesos e outras pessoas que, por algum motivo, tenham sua 

mobilidade reduzida, ainda que temporariamente.  

O Poder Público, por sua vez, tem procurado estabelecer normas de adaptação de 

edifícios e logradouros públicos, bem como regras para o atendimento prioritário a essas 

pessoas em estabelecimentos comerciais, bancários, entre outros. Destacam-se, nesse 

contexto, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 

do mesmo ano.  

A primeira delas estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O escopo da 

mesma é a remoção de barreiras ou obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 

urbano, na construção e reforma de edifícios, bem como nos meios de transporte e de 

comunicação. Note-se que a lei refere-se a “pessoas com mobilidade reduzida”, o que, em 

tese, inclui os obesos. No que tange à adaptação dos meios de transporte, entretanto, essa 

norma limita-se a prever que “os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas” (art. 16).  

A Lei 10.048/00, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, por 

sua vez, estabelece a reserva de assentos, devidamente identificados, aos idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de 

colo. Prevê, igualmente, a adaptação dos veículos para facilitar o acesso a seu interior das 

pessoas com deficiência. Como se pode ver, são medidas importantíssimas. Porém, a 

redação dada é restritiva, não abrangendo as pessoas obesas.  

Essa lacuna é injustificável, uma vez que pesquisam estimam que a obesidade 

afeta quatro em cada dez brasileiros. Quando o patamar da obesidade mórbida é atingido 

chega-se ao limite do peso suportado pelo organismo, com reflexos altamente negativos 

para ossos e articulações e, consequentemente, para a mobilidade da pessoa.  

Para corrigir essa lacuna na norma legal, está tramitando na Câmara Federal o 

Projeto de Lei n. 2999/2011, que altera a Lei n. 10.018, de 8 de novembro de 2000, para 

prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas obesas nos veículos de 

transporte público. 

 Ante ao exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a 

matéria, proponho após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à Câmara Federal, 

dando-lhes ciência desta proposição.  

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 109/2015 
 

Assunto: Repúdio ao Ministro das Comunicações e à 

Diretoria Regional dos Correios – São Paulo – Interior 

(Bauru) pela ausência de um representante da empresa 

no debate realizado nesta Casa Legislativa no dia 27de 

abril último. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

Através do Requerimento n. 173/2015 esta Casa Legislativa convocou o Chefe de 

Gabinete e convidou o responsável pela Agência dos Correios de Nova Odessa e o 

presidente da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), para prestar 

informações sobre assuntos relacionados aos Correios no dia 27 de abril de 2015. 

Na oportunidade, seriam debatidos os seguintes assuntos: a) atraso e demora na 

entrega de correspondências; b) demora no atendimento; c) número reduzido de carteiros; 

e e) localidades não atendidas pelo serviço. 

Todavia, na data agendada, o responsável pela agência dos Correios não 

compareceu, prejudicando em demasia o andamento do debate e a possível solução dos 

problemas enfrentados pela população de Nova Odessa. 

Registre-se que a ECT já foi orgulho e referência de eficiência na cidade de Nova 

Odessa e que agora demonstrou de forma inequívoca que apesar de apregoar em sua 

“Identidade Corporativa” “Valores” como “Compromisso com o cliente, garantindo o 

cumprimento da promessa de eficiência de seus produtos e serviços”
1
, não os pratica. É 

triste para nossa cidade registrar nos anais desta Casa de Leis que a ECT aparentemente 

não se importa em ouvir de nossa comunidade que idosos sem acesso a internet passam 

mais de 60 dias sem receber uma correspondência e que os mesmos sequer conseguem 

retirar as contas de consumo na Agência local dos Correios. 

Registre-se ainda que o objetivo do debate era buscar soluções visando amenizar 

os problemas atuais e os participantes foram impedidos de apresentar sugestões como a 

substituição do “CEP geral” pelo “CEP por ruas”, entre outras. A Direção da empresa 

sinaliza para a sociedade que não se importa com os problemas existentes e que também 

não quer ouvir sugestões para posterior analise da viabilidade técnica. 

Em face do exposto, considerando-se que este descaso demonstra inequívoco 

desrespeito com os vereadores, legítimos representantes da população novaodessense, 

propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO à Diretoria Regional dos 

Correios – São Paulo – Interior (Bauru) por esta reprovável atitude. 

Requeiro, por último, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício ao 

Ministro das Comunicações, dando-lhe ciência e encaminhando cópia da presente 

proposição. 

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER   JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

                     
1 http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos 
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MOÇÃO N. 112/2015  
 

Assunto: Congratulações com o Assessor Governamental, 

Sr. Marcos Aparecido Pereira dos Santos, pelo belíssimo 

trabalho que vem realizando em Nova Odessa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sr. Marcos Aparecido Pereira dos Santos, 

pelo belíssimo trabalho que vem realizado em nossa cidade. 

Estamos acompanhando seu trabalho nestes 27 meses de dedicação ao nosso 

município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões com 

muita diplomacia. Conforme a necessidade e para o bem da população também auxilia na 

fiscalização e no Setor de Transportes.       

Assim, agradecemos ao congratulado pelo trabalho que vem realizando. 

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

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

congratulado, dando-lhe ciência da proposição.   

Nova Odessa, 4 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 
MOÇÃO N. 113/2015 

 
Assunto: Congratulações com os alunos do segundo 

módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da 

ETEC de Nova Odessa, pelos eventos realizados durante a 

“Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

– SIPAT”. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida aos alunos do segundo módulo do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho da ETEC de Nova Odessa, pelos eventos realizados 

durante a “Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT”. 

A semana comemorativa foi marcada por palestras realizadas no Instituto de 

Zootecnia, entre os dias 28, 29 e 30 de abril de 2015.  

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 114/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Paróquia de São Jorge, 

pela “Festa do Padroeiro”, realizada no mês de abril do 

corrente ano. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao pároco da Paróquia de São Jorge, pela 

“Festa do Padroeiro”.  

Durante o mês de abril, a Paróquia teve atividades religiosas e sociais em 

comemoração a São Jorge.  

Os momentos religiosos foram realizados as quartas, quintas, sábados e domingos, 

com destaque especial a convidados e pastorais. Já as sextas, sábados e domingos, houve a 

dimensão social da festa, com destaque aos shows da dupla Craveiro & Cravinho e dos 

cantores Norton Costa e Telma Linsk. 

Todos os eventos foram coroados de grande êxito com a aproximação e a 

participação da comunidade em todos os momentos.          

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 pároco da Paróquia de São Jorge, Padre Itamar Gonçalves, dando-lhe ciência desta 

manifestação. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 

MOÇÃO N. 117/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Dra. Saday Okuma, pelo 
trabalho desenvolvido junto a Administração Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

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

Dra. Saday Okuma, pelo brilhante trabalho desenvolvido na Diretoria de Avaliação do 

Sistema Único de Saúde do Hospital Municipal de Nova Odessa.  

A postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o período em que 

trabalhou na sobredita diretoria merecem o reconhecimento deste Legislativo. 

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.       

 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 
 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 118/2015 
 

Assunto: Congratulações com a jovem Leticia Akad 
Rodrigues, representante de Nova Odessa no Concurso 
Oficial Miss Estado de São Paulo Infanto-Juvenil. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação Plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
jovem Leticia Akad Rodrigues, representante de Nova Odessa no Concurso Oficial Miss 
Estado de São Paulo Infanto-Juvenil. 

Nascida em Nova Odessa, a congratulada tem 7 anos e irá concorrer na categoria 
infantil de 7 a 9 anos, após ser selecionada, em outubro de 2014, em concurso que contou 
com a participação de outras 600 meninas. 

Letícia, com 5 anos de idade, participou de um concurso de Miss, em Americana, 
sendo eleita a Terceira Miss Americana Mirim. Aos 6 anos, participou do concurso “Garota 
Ipanema”, em Sumaré, sendo eleita a “Segunda Garota Ipanema de 2014”, com a diferença 
de apenas um ponto da vencedora. 

Além dos êxitos nos concursos de beleza, a congratulada fez, ainda, diversos 
desfiles para lojas e um comercial para a televisão.  

Desejamos à jovem Leticia sucesso na etapa do concurso Miss São Paulo Oficial 
que irá eleger as representantes paulistas no Concurso Miss Brasil Infantil e Infanto-Juvenil. 

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

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

MOÇÃO N. 119/2015 
 

Assunto: Apelo ao deputado estadual Cauê Macris, 
postulando a apresentação de emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a 
Divisão Judiciárias do Estado, objetivando a criação da 3ª 
Vara na Comarca de Nova Odessa. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Através do Oficio n. 501/2013 – SEMA 1.1.3, datado de 14 de novembro de 2013, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori, então Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto 
de Lei Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a Divisão Judiciárias do 
Estado.  

Entre outros objetivos, a proposição tem por finalidade criar novas Varas em 
diversas Comarcas do Estado. A título exemplificativo, citamos a vizinha cidade de 
Americana, que, pela proposta, receberá cinco novas Varas (5ª Vara Cível, 2ª, 3ª e 4ª Varas 
de Família e Sucessões e Vara da Fazenda Pública).  

Nesse sentido, postulamos ao deputado Cauê Macris que apresente emenda ao 
referido projeto de lei complementar, para propor a criação da 3ª Vara em Nova Odessa. 

A criação de uma nova Vara para a nossa Comarca é extremamente necessária, 
haja vista o expressivo número de processos sob sua jurisdição. 

Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, proponho aos 
nobres pares a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, dirigida ao deputado estadual Cauê Macris, postulando a apresentação 
de emenda ao Projeto de Lei Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a 
Divisão Judiciárias do Estado, objetivando a criação da 3ª Vara na Comarca de Nova 
Odessa.  

Requeiro, ainda, seja dada ciência da presente proposição aos M.M. Juízes de 
Direito da Comarca e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção de 
Nova Odessa. 

Nova Odessa, 7 de maio de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 



 

49 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

MOÇÃO N. 120/2015 

 

Assunto: Apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo para que aprove o Projeto de Lei Complementar n. 

49/2014, que altera a denominação dos Foros Distritais do 

Interior e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado, e 

a Emenda n. 8/2014, que classifica como entrância 

intermediária a Comarca de Nova Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Através do Oficio n. 98/2014 – SEMA 1.1.3, datado de 03 de dezembro de 

2014, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Renato Nalini, DD. Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei Complementar n. 49/2014, que altera a denominação dos Foros Distritais do Interior 

e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado.  

Resumidamente, a proposição objetiva elevar à categoria de Comarca os 

Foros Distritais do Interior, elevar à categoria de entrância intermediária dez Comarcas 

sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância inicial, bem como elevar à categoria de 

entrância final 37 Comarcas sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância intermediária. 

Em 18 de dezembro de 2014, o deputado Cauê Macris apresentou a Emenda 

n. 8 ao projeto de lei complementar acima mencionado, para inserir no rol de Comarcas 

sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância inicial a serem elevadas à categoria de 

entrância intermediária, a Comarca de Nova Odessa. 

A alteração pleiteada para a nossa Comarca é extremamente necessária, haja 

vista o expressivo número de processos sob nossa jurisdição, sendo plenamente justificável 

a reclassificação, ou seja, a elevação da Comarca de Nova Odessa à categoria de Comarca 

de entrância intermediária.  

Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, proponho 

aos nobres pares a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma regimental e após 

ouvido o Plenário, dirigida à Assembleia Legislativa, postulando que o Projeto de Lei 

Complementar e a emenda acima mencionados sejam aprovados.  

Requeiro, ainda, seja dada ciência da presente proposição aos M.M. Juízes de 

Direito da Comarca e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção de 

Nova Odessa. 

Nova Odessa, 7 de maio de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 121/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Serviço de Orientação e 

Solidariedade de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da 

Turma 01/2015.  

 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Serviço de Orientação e Solidariedade de 

Nova Odessa – S.O.S, pela formatura da Turma 01/2015. 

Através do Serviço Educacional ao Adolescente de Nova Odessa – S.E.A.N.O., 

juntamente com a S.O.S, vinte e dois jovens se formaram. 

É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para 

parabenizar os formandos a seguir especificados, que, em solenidade realizada em 9 de 

maio, receberam os Certificados de Conclusão do PROANO – Programa de Orientação ao 

Adolescente de Nova Odessa. 

 

 Arielle Amorin de Moraes 

 Beatriz Barbosa da Silva 

 Beatriz Cristina de Paula Xavier 

 Diego Evangelista dos Santos 

 Felipe Aurélio de Souza 

 Gabriela Pereira da Silva 

 João Pedro Passoni Gonçalves 

 João Vitor Ventavoli 

 Jônatas Patella da Silva Cironak Pinto 

 Juan Rodrigues Mariano 

 Laressa Vitória Santos 

 Larissa Silva de Paula 

 Leonardo Gabriel dos Santos 

 Luiz Henrique Lima Santiago 

 Matheus Léo Braz 

 Patrick Pereira da Silva 

 Taina Araujo Alves Sabino 

 Thiago Ferreira Guimarães 

 Victor dos Reis Camargos 

 Victor Fabiano Fortunato Simão 

 Victor Gonzales Franco Soares 

 Vinicius de Oliveira Rosa 

 

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 04 de maio de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 122/2015 
 

Assunto: Aplausos à Prefeita de Sumaré Sra. Cristina 
Carrara, pela parceira firmada com o Exército Brasileiro 
visando o combate à Dengue. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à Prefeita 
de Sumaré, Sra. Cristina Carrara, pela parceira firmada com o Exército Brasileiro, visando o 
combate à Dengue. 

Desde o último dia 5 de maio, a vizinha cidade de Sumaré recebe o apoio do 
Exército Brasileiro para uma força-tarefa no Jardim Maria Antonia, objetivando a eliminação 
de criadouros do mosquito transmissor da Dengue.  

Durante duas semanas, 16 (dezesseis) soldados irão reforçar a equipe municipal no 
“trabalho casa a casa” em aproximadamente quatro mil imóveis do sobredito bairro.   

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

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

MOÇÃO N. 123/2015 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal, postulando a 
realização de castrações nas escolas municipais. 

 
 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
  
  

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida 
ao Prefeito Municipal, postulando a realização de castrações gratuitas, nas escolas 
municipais, conforme trabalho já realizado no passado. 

Durante anos, Nova Odessa realizou um importante trabalho voltado à castração 
de animais de rua, bem como pertencentes a famílias carentes de recursos financeiros, nas 
escolas municipais.  

Em razão da sua importância, a experiência novaodessense foi apresentada na 
reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas, órgão que 
congrega os 19 presidentes de Câmaras Municipais da RMC, realizada em 31 de agosto de 
2012.  

Assim, a sequência deste trabalho é de extrema importância para a população de 
nossa cidade, pois a castração é um programa de saúde pública. Vale ressaltar que o 
benefício de tal iniciativa, além de oferecer qualidade de vida a nossa população, contribui 
significativamente para a diminuição do abandono e dos maus tratos praticados contra os 
animais.  

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

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
  

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 124/2015 
 

Assunto: Apelo ao Governador do Estado postulando a 
adoção das medidas necessárias voltadas à valorização 
do magistério paulista, nos moldes que especifica. 

 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO 

dirigida ao Governador do Estado, Sr. Geraldo Alckmin, postulando a adoção das medidas 
necessárias voltadas à valorização do magistério paulista. 

A classe docente sempre foi desprestigiada pelas políticas governamentais em 
virtude do pagamento de baixos salários, das péssimas condições de trabalho e da 
desvalorização da categoria. 

Por outro lado, não é possível falar na qualidade em sistemas que não valorizam 
seus profissionais e não concretizam condições materiais e humanas de trabalho, processos 
constantes de formação, plano de carreira atrativo que garanta remuneração que lhes 
proporcionem uma vida digna e, principalmente, uma aposentadoria compatível com seu 
trabalho prestado à sociedade. 

Diante dessa situação, a Associação de Professores Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São Paulo (APAMPESP), o Sindicato de Supervisores de Ensino do 
Magistério Oficial no Estado de São Paulo (APASE), o Centro do Professorado Paulista e o 
Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo 
(UDEMO) elaboraram uma pauta de reivindicações ao Estado, contendo os seguintes itens: 

a)  equiparação dos salários iniciais de professores, diretores e  supervisores da 
rede pública estadual aos da rede pública municipal da cidade de São Paulo; 

b)  manutenção de política salarial para os quatro anos de mandato, contemplando 
tanto a recomposição das perdas salariais promovidas pelos governos PSDB de São Paulo, 
quanto a devida reposição inflacionária anual, de forma extensiva aos aposentados; 

c)  correção das distorções de enquadramento da LC n. 836/1998; 
d)  reenquadramento compatível à situação funcional na carreira quando do ato de 

publicação da LC n. 1.097/2009; 
e)  reenquadramento da evolução funcional acadêmica (mestrado e doutorado), 

considerando os atuais oito níveis. 
Além de legítimas as reinvindicações, faz-se necessário registrar que o reajuste 

necessário para a equiparação dos pisos salariais do magistério paulista aos vencimentos 
dos profissionais da educação do Município de São Paulo deve ser, em média, de 55%. 

Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 
no que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 
ofício ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, dando-lhe ciência da 
proposição. 

Requeremos, por último, seja enviado ofício à APASE (Sindicato de Supervisores de 
Ensino no Magistério Oficial do Estado de São Paulo, com sede na Rua do Arouche - 23 - 1° 
Andar - CEP 01219-001 - São Paulo-SP), dando-lhe ciência do presente pedido. 

 
Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA     AVELINO XAVIER ALVES 

 
CARLA FURINI DE LUCENA       CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 125/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Padre Renato Graciozo 

Marchioro, pelo evento realizado dia 11 de maio, na 

Paróquia Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia 

das Mães.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

ao padre Renato Graciozo Marchioro, pelo evento realizado dia 11 de maio, na Paróquia 

Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia das Mães, que contou com a participação 

da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa. 

A apresentação foi repleta de emoção e agradou demasiadamente o público 

presente. 

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

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

homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

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

MOÇÃO N. 126/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Sr. Heloiso Sérgio Molina 

Parras, Secretário Municipal de Saúde, e com toda a sua 

equipe. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

ao Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras e a toda a sua equipe.  

Estamos acompanhando seu trabalho nestes quase dois meses de dedicação ao 

nosso município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões 

com muita diplomacia.       

Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 

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

ofício ao homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 127/2015 
 

Assunto: Congratulações com o regente, Sr. Márcio Beltrami, e 
com os músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, 
pelo concerto em Homenagem ao Dia das Mães. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos 
ao regente e aos músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, pelo concerto 
especial em Homenagem ao Dia das Mães, realizado no último dia 11 de maio, na Paróquia 
Santa Josefina Bakhita. 

O evento teve público estimado de aproximadamente 800 pessoas, que ovacionou 
os congratulados abaixo especificados, no final da apresentação. 

 Alcimar de Souza Rosa Junior 
 Felipe dos Santos Silva 
 Noemi Cavalcante Bustillos   
 Jonatas de Santana  
 Bruno dos Santos Simões 
 Ellen Diana de Freitas  
 Mirella Gomes Pompeu 
 Renata Senje Nicácio 
 Reinaldo de Souza Lima 
 Damares Gomes  
 Edmilson Fernandes Ribeiro 
 Rodrigo da Luz Pironelli 
 Paulo M. Barbosa 
 Carlos E. da Silva  
 Júlio J.de Oliveira Neto 
 Joice Aparecida Cardoso Martins  
 Marco Aurélio Filier Junior 
 Kevin Cristiano Martins 
 Alexandre Lemos Costa 
 Denis Roberto Cruz 
 Marcelo Louback 
 Emerson de Almeida Castro  
 Rafael de Souza Martin 
 Marcelo Tesin Lopes 
 Bruno Henrique dos Santos  
 Bruce William Gonçalves  
 Rogerio de Souza Lima 
 Evandro Daniel das Neves  
 Peterson da Almeida Castro 
 Bruno Martins Cutolo 
 Edmilson Manoel de Souza  
 Cristian Alexandre Segundo 
 Daniel Santos 
 Rafael Mendes 
 Marco Antônio de Almeida Junior 
 Willian Alves dos Reis 
 Heber Martins  
 Alberto Tavares Dias 
 Renato Leme de Souza  
 Adailton José Justino 
 Humberto Ramos Teixeira 
 Antônio André dos Santos  
 Maicon Rogerio Paro  
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
aos homenageados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 128/2015 
  

Assunto: Congratulações com o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, com a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza, com o diretor de 
Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do 
evento “Miss e Mister Melhor Idade” e com todos os 
participantes do concurso. 

  
Senhores Vereadores: 
  

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, à 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza e ao diretor de Cultura e 
Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do concurso “Miss e Mister Melhor Idade”, bem 
como a todos os 26 participantes desse já tradicional evento em nossa cidade. 

Os vencedores desse belo evento irão representar Nova Odessa no Ginásio do 
Ibirapuera – São Paulo, onde será escolhido o casal vencedor do estado. Nesta edição, 26 
candidatos, sendo 20 mulheres e 6 homens, subiram ao palco, desfilaram e disputaram, 
além dos títulos de Miss e Mister, as faixas de Miss e Mister Simpatia e Príncipe e Princesa 
Melhor Idade. O concurso foi vencido por Marleide Figueiroa, de 71 anos, e Regina Célis 
Sasso, de 65 anos. 

O evento foi um sucesso. Grande público acompanhou o desfile das candidatas e 
candidatos e a apresentação do Trio Los Angeles animou e contagiou a todos. 

Importante ressaltar ainda o caráter social desse importante evento, que recolheu 
800 quilos de alimentos para entidades filantrópicas de nossa cidade.  

É com orgulho e alegria que aproveito para parabenizar todos os servidores 
envolvidos no evento, da mesma forma como parabenizo todos os candidatos abaixo 
relacionados, que abrilhantaram ainda mais o concurso Miss e Mister Melhor Idade. 

Homens  
1 - Leonaldo Perez Fernandes 
2 - Luiz Cordeiro da Silva 
3 - Marleide Figuerôa - MISTER 2015 
4 - Marino Paparotti - PRÍNCIPE 
5 - Otávio Joaquim da Silva 
6 - Uves Pietro Polis - MISTER SIMPATIA 
Mulheres  
1 - Adelaide Rodrigues Cruz 
2 - Ana Lourdes Silva Costa 
3 - Ana Maria Sabino 
4 - Dirce Freudino Santos 
5 - Esmeralda M. S. Figuerôa 
6 - Flordinice Alves Lima Silva 
7 - Iracema Pequena dos Santos  
8 - Joaquina da Motta Paiva 
9 - Jovina Maria Pereira de Melo 
10 - Leda Maria da Silva Rodrigues 
11 - Lourdes Maria da Silva Klava 
12 - Maria Bernadete Leite de Pádua 
13 - Maria Chaves da Conceição Mendes 
14 - Maria Clara Batista 
15 - Maria Izabel Scaranelo Bragaia 
16 - Mirna Aparecida Bechis - PRINCESA 
17 - Regina Celis Sasso - MISS 2015 
18 - Rosa Pigatto Zanetti - MISS SIMPATIA 
19 - Valssi Rodrigues 
20 - Vicentina Pinheiro de Oliveira 
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, à presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª 
Andréa Souza, ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, e, por fim, aos candidatos 
elencados neste documento, que foram de fundamental importância para o brilho do 
evento, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 132/2015 
  

Assunto: Congratulações com o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, e com o diretor de Cultura e Turismo, 
Leonardo Blanco, pela realização do evento “110 Anos de 
Nova Odessa, Paraíso do Verde. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, e 
ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do megaevento “110 
anos de Nova Odessa Paraíso do Verde. 

Promover um evento desta magnitude requer um trabalho intenso nos bastidores, 
sabemos que este evento já está sendo planejado e organizado há alguns meses pois 
envolve uma estrutura grande para oferecer ao público presente uma festa bonita, segura e 
com qualidade. 

É com orgulho e alegria que aproveito para parabenizar todos os servidores 
envolvidos no evento, que também foram essenciais para o sucesso do evento. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, e ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, 
pela realização do evento “110 anos de Nova Odessa Paraíso do Verde, dando-lhes ciência 
desta manifestação. 

Nova Odessa, 22 de maio de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

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

 

MOÇÃO N. 133/2015 
 
Assunto: Aplausos ao Prefeito Benjamim Bill Vieira de 
Souza e a Sra. Andréa Souza, presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Nova Odessa caminhada de 
conscientização contra a dengue, pelas razões que 
especifica.   

Senhores Vereadores: 
 

No último dia 23 a administração através do Fundo Social de Solidariedade, realizou 
CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA DENGUE E CHIKUNGUNYA. 

Segue texto com detalhes do evento extraído do site da Prefeitura Municipal: 
Em Em março, o Fundo Social de Solidariedade lançou uma campanha de 

conscientização contra a dengue e chikungunya para mobilizar toda a comunidade no 
combate ao mosquito transmissor das doenças e, neste sábado, dia 23 de maio, mais de 
1.000 pessoas se reuniram em uma caminhada pelas ruas do centro de Nova Odessa. 

Na linha de frente, a Fanfarra dos Desbravadores Água Dourada abriu a caminhada 
seguida por diversos grupos. “Juntos somos mais fortes”, disse o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza. 

Liderada pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova 
Odessa, Andréa Souza, o evento percorreu importantes ruas e avenidas com o objetivo de 
propagar mensagens de conscientização. Faixas e um trio elétrico foram utilizados para 
reforçar a necessidade de eliminar criadouros. 

Durante o percurso, alertas para os sintomas também foram feitos à população. 
“Dengue não é brincadeira. Precisamos unir forças com a comunidade para que, juntos, 
consigamos eliminar ou ao menos diminuir os riscos de contaminação”, ressaltou. 

A dengue é uma doença que foi identificada em 1752 na África e o primeiro caso no 
Brasil foi registrado no fim do século XIX, em Curitiba. O país chegou a erradicar o vírus em 
1958, mas ele voltou a infectar os brasileiros no fim da década de 60. 

 “Toda a região enfrenta dificuldades no combate a dengue, mas, Nova Odessa está 
fazendo a sua parte. O poder público aliado a comunidade está conseguindo frear o avanço 
da dengue. Somos, entre as cidades vizinhas, um dos municípios com menor índice de 
casos positivos”, comemorou o prefeito Bill. 
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Entre as principais ações da prefeitura está a criação de um laboratório itinerante, 
que leva até os alunos das escolas municipais informações sobre o ciclo do mosquito e 
como combatê-lo. “Também intensificamos as ações casa a casa e os arrastões nos 
bairros”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Manuel Messias de Oliveira. 

Além das ações preventivas, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa 
também reuniu líderes religiosos e representantes de associações de bairros e entidades 
para orientá-los como contribuir na luta contra a dengue. “Se fizermos a nossa parte, 
juntos, seremos mais forte”, complementou o pastor Nivaldo Coelho. 

Participaram do evento representantes dos grupos Ministério da Criança, Ministério da 
Mulher, Diaconato, União Central Brasileira e projeto Viva Melhor da Igreja Adventista, Rede 
Novo Tempo de Comunicação, ADV, Textil Guerreiro, 5 Ecos Soluções Sustentáveis, Unisal, 
Academia Corpo e Energia, Auto Escola Objetiva, Faculdade Network, Auto Posto Maxi, 
Rotary Club de Nova Odessa, Canal, Grupo Michibel, Iema (Instituto de Educação e Meio 
Ambiente), Grupo Abadá Capoeira, Academia Corpo Ativo, Igreja Batista Emanuel, E.E. Dr. 
João Thienne, Igreja Evangelho Quadrangular, Entidade Beneficente Cervh, Jeepeiros 
Tartaruga Papelaria Duarte, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, 
Coden (Companhia de Desenvolvimento), Clube da Melhor Idade, CAS (Centro de 
Assistência Social), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social), Guarda Civil Municipal, Diretoria de 
Segurança de Trânsito, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, atletas das equipe de Vôlei, 
Karatê, Judô e Xadrez da Secretaria de Esportes e servidores da Administração Municipal. 

O encerramento da caminhada ocorreu na Praça Central José Gazzetta, onde foram 
realizadas apresentações da Turminha Legal e jogos de Xadrez. 

Entre as autoridades que participaram da caminhada estava o presidente da Câmara 
Municipal, Vladimir Antonio da Fonseca, o professor Bi, a vereadora Carla Lucena, os 
secretários de Esportes, Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio, de Governo, Wagner Morais, 
de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, de Finanças e Planejamento, Pedro Daniel dos 
Santos, e de Saúde, Sérgio Molina e o chefe de Gabinete, Vanderlei Cocato. 

Saiba mais sobre a dengue – Cada indivíduo só pode pegar dengue quatro vezes na 
vida. Isso porque existem quatro tipos do vírus. Uma vez infectado, o corpo se torna imune 
a ele. Além disso, outra curiosidade é que somente a fêmea do mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti, é quem pica os seres humanos. 

Entre os principais sintomas estão: febre, dor muscular, dor nas articulações, 
indisposição geral, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, diarreia, vômito e dor no 
fundo dos olhos. Após contaminação através da picada do mosquito, os sintomas costumam 
aparecer entre 5 e 10 dias. 

Se entrarem em contato com a água, os ovos colocados até um ano antes podem se 
transformar em larvas em apenas 10 minutos. E, até mesmo um pequeno recipiente como 
uma tampa de garrafa PET, por exemplo, é suficiente para a eclosão do ovo. 

Ações simples podem ser tomadas diariamente em casa para evitar a proliferação do 
mosquito como: manter fechadas caixas d'água e outros recipientes que possam acumular 
água e armazenar adequadamente vasilhames, garrafas, pratos de vasos de plantas, latas, 
pneus velhos e bromélias 

Os munícipes que perceberem os sintomas devem procurar a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) mais próxima da residência. E, em casos de sangramento ou dor abdominal, procure 
o Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.março, o 
Fundo Social de Solidariedade lançou uma campanha de conscientização contra a dengue e 
chikungunya para mobilizar toda a comunidade no combate ao mosquito transmissor das 
doenças e, neste sábado, dia 23 de maio, mais de 1.000 pessoas se reuniram em uma 
caminhada pelas ruas do centro de Nova Odessa. 

Na linha de frente, a Fanfarra dos Desbravadores Água Dourada abriu a caminhada 
seguida por diversos grupos. “Juntos somos mais fortes”, disse o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza. 

Liderada pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova 
Odessa, Andréa Souza, o evento percorreu importantes ruas e avenidas com o objetivo de 
propagar mensagens de conscientização. Faixas e um trio elétrico foram utilizados para 
reforçar a necessidade de eliminar criadouros. 

Durante o percurso, alertas para os sintomas também foram feitos à população. 
“Dengue não é brincadeira. Precisamos unir forças com a comunidade para que, juntos, 
consigamos eliminar ou ao menos diminuir os riscos de contaminação”, ressaltou. 

A dengue é uma doença que foi identificada em 1752 na África e o primeiro caso no 
Brasil foi registrado no fim do século XIX, em Curitiba. O país chegou a erradicar o vírus em 
1958, mas ele voltou a infectar os brasileiros no fim da década de 60. 

Toda a região enfrenta dificuldades no combate a dengue, mas, Nova Odessa está 
fazendo a sua parte. O poder público aliado a comunidade está conseguindo frear o avanço 
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da dengue. Somos, entre as cidades vizinhas, um dos municípios com menor índice de 
casos positivos”, comemorou o prefeito Bill. 

Entre as principais ações da prefeitura está a criação de um laboratório itinerante, 
que leva até os alunos das escolas municipais informações sobre o ciclo do mosquito e 
como combatê-lo. “Também intensificamos as ações casa a casa e os arrastões nos 
bairros”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Manuel Messias de Oliveira. 

Além das ações preventivas, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa 
também reuniu líderes religiosos e representantes de associações de bairros e entidades 
para orientá-los como contribuir na luta contra a dengue. “Se fizermos a nossa parte, 
juntos, seremos mais forte”, complementou o pastor Nivaldo Coelho. 

Participaram do evento representantes dos grupos Ministério da Criança, Ministério da 
Mulher, Diaconato, União Central Brasileira e projeto Viva Melhor da Igreja Adventista, Rede 
Novo Tempo de Comunicação, ADV, Textil Guerreiro, 5 Ecos Soluções Sustentáveis, Unisal, 
Academia Corpo e Energia, Auto Escola Objetiva, Faculdade Network, Auto Posto Maxi, 
Rotary Club de Nova Odessa, Canal, Grupo Michibel, Iema (Instituto de Educação e Meio 
Ambiente), Grupo Abadá Capoeira, Academia Corpo Ativo, Igreja Batista Emanuel, E.E. Dr. 
João Thienne, Igreja Evangelho Quadrangular, Entidade Beneficente Cervh, Jeepeiros 
Tartaruga Papelaria Duarte, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, 
Coden (Companhia de Desenvolvimento), Clube da Melhor Idade, CAS (Centro de 
Assistência Social), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social), Guarda Civil Municipal, Diretoria de 
Segurança de Trânsito, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, atletas das equipe de Vôlei, 
Karatê, Judô e Xadrez da Secretaria de Esportes e servidores da Administração Municipal. 

O encerramento da caminhada ocorreu na Praça Central José Gazzetta, onde foram 
realizadas apresentações da Turminha Legal e jogos de Xadrez. 

Entre as autoridades que participaram da caminhada estava o presidente da Câmara 
Municipal, Vladimir Antonio da Fonseca, o professor Bi, a vereadora Carla Lucena, os 
secretários de Esportes, Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio, de Governo, Wagner Morais, 
de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, de Finanças e Planejamento, Pedro Daniel dos 
Santos, e de Saúde, Sérgio Molina e o chefe de Gabinete, Vanderlei Cocato. 

Saiba mais sobre a dengue – Cada indivíduo só pode pegar dengue quatro vezes na 
vida. Isso porque existem quatro tipos do vírus. Uma vez infectado, o corpo se torna imune 
a ele. Além disso, outra curiosidade é que somente a fêmea do mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti, é quem pica os seres humanos. 

Entre os principais sintomas estão: febre, dor muscular, dor nas articulações, 
indisposição geral, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, diarreia, vômito e dor no 
fundo dos olhos. Após contaminação através da picada do mosquito, os sintomas costumam 
aparecer entre 5 e 10 dias. 

Se entrarem em contato com a água, os ovos colocados até um ano antes podem se 
transformar em larvas em apenas 10 minutos. E, até mesmo um pequeno recipiente como 
uma tampa de garrafa PET, por exemplo, é suficiente para a eclosão do ovo. 

Ações simples podem ser tomadas diariamente em casa para evitar a proliferação do 
mosquito como: manter fechadas caixas d'água e outros recipientes que possam acumular 
água e armazenar adequadamente vasilhames, garrafas, pratos de vasos de plantas, latas, 
pneus velhos e bromélias 

Os munícipes que perceberem os sintomas devem procurar a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) mais próxima da residência. E, em casos de sangramento ou dor abdominal, procure 
o Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 
reconhecimento desta casa de leis. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

Nova Odessa, 26 de maio de 2015.                           
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 135/2014  
 

Assunto: Congratulações com a comissão organizadora do 

6º Circuito REDS de Corrida, realizado em comemoração 

aos 110 anos de Nova Odessa.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a comissão organizadora do 6º Circuito 

REDS de Corrida, realizado em comemoração ao aniversário de 110 anos de Nova Odessa, 

no dia 31 de maio. 

O evento atraiu mais de 1,1 mil esportistas. Com novo percurso, montado 

especialmente para este ano, a Corrida Nova Odessa 110 Anos encerrou as atividades 

festivas do calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade. As provas de 5km, 

10km, Caminhada e Corrida Infantil atraíram público de mais de 1,1 mil pessoas.  

Este tradicional e importante evento foi promovido pelas empresas Reds Calçados, 

Academia Splash e Agência ArtGuth, com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da 

Secretaria de Esportes. 

A corrida foi desenvolvida de acordo com as normas da Federação Paulista de 

Atletismo (FPA), órgão fiscalizador das corridas de rua no Estado. O evento também contou 

com o apoio da Guarda Municipal, da Diretoria de Segurança de Trânsito e da Polícia 

Militar.O vencedor da corrida de 10 km na categoria masculina foi Adilson Rogério da Silva. 

Em segundo Oseias da Silva Pinto e em terceiro Admilson Keniano.  

Na categoria feminina, também 10 km, a vencedora foi Raisa Marcelino do 

Nascimento. Em segundo lugar Natália Regina Painelli. Em terceiro ficou Adélia Ferreira 

Batista. 

O vencedor da corrida masculino de 5 km foi André Luiz de Cássia. Em segundo 

lugar Felipe Augusto Scamarelli e em terceiro Ricardo Pedro da Silva.  

Na categoria feminina 5 km, a vencedora foi Vilma da Silva. Em segundo lugar 

Jeane Queiroz e em terceiro Luziene de Jesus Costa. 

Parabéns a comissão organizadora e a toda a equipe de trabalho.  

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 1 de junho de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 136/2015 
 

Assunto: Congratulações pelo aniversário do Jornal O Liberal, 
comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de Junho. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Jornal O Liberal pelo aniversário, 
comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de junho.  

De extrema importância na formação da opinião de seus leitores e de inegável 
influência em nossa cidade, O Liberal completa 63 anos crescendo e se fortalecendo como 
nunca.  

Entre as comprovações de sua importância e relevância social, dados do Google 
Analytics, um sistema de monitoramento de tráfego na internet, aponta que o portal de 
notícias do grupo foi acessado em 163 dos 195 países reconhecidos pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) no mundo, nos últimos 12 meses. 

Nascido há 63 anos, o Jornal O Liberal marcou a história da imprensa escrita da 
região com lutas e conquistas. Fazendo jornalismo sério e compromissado com a verdade, 
as informações constantes em suas páginas transmitem respeito ao leitor.  

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 
Jornal O Liberal, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 01 de junho de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 

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

MOÇÃO N. 137/2015 
 

Assunto: Congratulações com a equipe do Esporte Clube 
Triunfo pela conquista do título do Campeonato Municipal 
de Futebol Minicampo. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à equipe do  Esporte Clube Triunfo pela 
conquista do título do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo. 

O Campeonato Municipal de Futebol Minicampo teve início no dia 7 de fevereiro e 
contou com a participação de 39 equipes distribuídas em oito grupos. 

O jogo da grande final aconteceu no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do 
Progresso, no dia 25 de maio último. O Triunfo garantiu o título após disputa de pênaltis 
contra o UVA (Unidos da Vila Azenha). Nas penalidades, o Triunfo venceu o UVA por 3 a 2. 

Representaram o Triunfo os seguintes atletas:  
- Luciano Costa; - Samuel Oliveira; - Guilherme Magalhães; - Marcelo Freitas; - 

Fábio Prado; - Josias Filho; - Fransley Luis Almeida; - José Wilson Silva Filho; - João Paulo 
Barbosa; - Aureo Rezende; - Carlos Alves; - John Morato; - José Carlos Silva; - José Maciel; - 
Henri Vile; - Caio de Paula; - Marcelo Sebastião Jesus; - Jhonatan Bragança 

O empenho e a dedicação das atletas, bem como do técnico Sr. Everaldo devem 
ser reconhecidos por essa Casa Legislativa. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos pares no que 
tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 1º de junho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 138/2015 
 
Assunto: Congratulações com os integrantes da Banda 
Sinfônica Municipal “Professor Gunars Tiss” pelo 28º 
aniversário. 

 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
 
 
 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos componentes da Banda Sinfônica 

Municipal “Professor Gunars Tiss” de Nova Odessa, que completou 28 anos de fundação. 

Para comemorar os 28 anos de fundação da Banda Sinfônica Municipal Professor 

Gunars Tiss, a noite do dia 28 de maio foi especial. Uma apresentação inovadora e 

emocionante, no saguão do Paço Municipal, mostrou ser possível misturar música clássica, 

teatro e cinema. 

Com as trilhas sonoras de clássicos do cinema como inspiração, o maestro Márcio 

Beltrami fez todos recordarem os sucessos da sétima arte com apresentação de uma 

seleção especial dos filmes “Indiana Jones” e “Volta ao Mundo em 80 dias”. Para completar 

a viagem cinematográfica, enquanto ouviam os músicos se apresentando, o público 

acompanhou em um telão algumas imagens dos filmes.  

Beltrami ainda separou trilhas sonoras clássicas, que foram tocadas com maestria 

pelos músicos da banda. Na seleção estavam “Superman”, de John Williams com arranjos 

de Bob Lowden; “Missão Impossível”, com arranjos de Jay Bocook; “Star Wars”, de John 

Williams, com arranjo de Johan de Mey; “Morricone”, de E.Morricone e arranjos de John de 

Mey; e “Piratas do Caribe”, de Klaus Badelt com arranjos de John Wasson.  

Para esta apresentação, ao invés do telão, o público pode interagir com os atores 

Cícero Edno e James Ribeiro, que fizeram apresentações de mímica.  

A Banda Sinfônica Municipal “Professor Gunars Tiss” é um dos orgulhos de Nova 

Odessa. Criada em 1987, possui um histórico de grandes conquistas. Campeã estadual por 

nove vezes, sagrou-se vencedora, em 1997, no Concurso Pró-Banda da Secretaria Estadual 

de Cultura do Estado de São Paulo e foi bi-campeã nacional de bandas nos anos de 1999 e 

2000. 

A carreira sólida levou o grupo, em 2001, a lançar seu primeiro CD, chamado 

“Encontro com a Música”. O segundo CD da banda, “A Música Modo Quartal do Nordeste 

Brasileiro”, foi lançado em 2006 com obras do compositor Normando Carneiro da Silva. 

Em 2007, a banda lançou o terceiro trabalho, em parceria com a Funarte, servindo 

de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura. 

A banda participa regularmente de eventos culturais promovidos pelas 

universidades da região, assim como fóruns regionais de cultura da RMC (Região 

Metropolitana de Campinas). Em 2004, levou a música e cultura regional para a I e II 

Conferência Sulamericana de Compositores, Arranjadores e Maestros. 

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

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

aos músicos homenageados, dando-lhes ciência da proposição.   

 

Nova Odessa, 1 de Junho de 2015. 

 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 139/2015 
 

Assunto: Congratulações com a equipe do UVA (Unidos da 
Vila Azenha) pela conquista do Campeonato Metropolitano 
de Futebol. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
direção técnica e atletas da equipe do UVA (Unidos da Vila Azenha), pela conquista do 
Campeonato Metropolitano de Futebol. 

O Metropolitano é o maior campeonato regional de futebol e é apelidado pelos 
participantes de Libertadores do Interior. A conquista do UVA é inédita para um time de 
Nova Odessa, sendo a primeira vez que uma equipe da cidade conquista a mais tradicional 
competição de futebol não profissional da Região Metropolitana de Campinas. 

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 técnico Reinaldo Cruz Ferreira, à toda a diretoria:  

DIRETORIA 
Alexandre Benedito Carvalho 
Bruno Rodolfo de Campos 
Carlos Eduardo Bassora Neves 
Carlos Eduardo Siriani (Presidente) 
Carlos Henrique Ragonha 
Diego Henrique Siriani 
Eduardo Carceliano 
Elvis Ricardo Maurício Garcia 
Elton Francisco Santos 
Evander Botelho Naves 
Maycon Welliton Ferreira 
Paulo Roberto Bassora Neves 
Ricardo Barbosa 
Silvia Regina Bassora Neves 
Tiago Darci Abdalla 
Willian Aparecido Ferreira Junior 
e aos atletas: 
Alexandre Diogo Crepaldi 
Elton Gomes Camargo 
Gean Henrique da Silva 
Guilherme de Lucas Rodrigues Magai 
Guilherme Lima Vilela 
Gustavo Tonote Malagutti 
Higor  Guariento  
Leandro de Pádua Sousa 
Leonardo Furtado 
Lucas Bortoleto Pereira 
Luciano Luís Pereira Lima 
Luís Cláudio de Campos 
Luís Guilherme Karaski Chagas 
Luiz Filipe de Sousa Salvador 
Michael Lopes Galieta 
Paulo Roberto Bassora Neves 
Rafael Roberto Duarte 
Richard Brendo Oliveira 
Rodrigo Lopes Monteiro 
Vinicius Faria dos Santos 
Vinicius Moreno de Souza 
Wender Henrique de Assis 
 
Nova Odessa, 1 de junho de 2014. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 141/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim, pela entrega de um 
veículo à Casa da Agricultura de nosso município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 
Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim (PPS), pela entrega de veículo 
para a Casa da Agricultura de nosso município. 

A ação faz parte do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Programa 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, que objetiva investir na infraestrutura para melhorar as 
condições de trabalho dos técnicos, ampliando o atendimento aos agricultores. São 
beneficiados pelo programa associações e cooperativas formalmente constituídas no Estado 
de São Paulo e produtores rurais, membros dessas organizações, além de comunidades 
tradicionais indígenas e quilombolas. 

A ação do Governo do Estado em parceria com o Banco Mundial já entregou entre 
2012 e 2014, 363 novos veículos, somando um investimento de R$ 8,9 milhões. Estão 
previstos para este ano a entrega de 72 carros, sendo que já foram entregues 62 veículos. 

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 Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim (PPS), dando-lhes ciência 
desta proposição. 

Nova Odessa, 02 de junho de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

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

 
MOÇÃO N. 143/2015 
 

Assunto: Congratulações com os servidores que 
integravam o Quadro de Pessoal da Administração 
passada e que hoje participam da atual Administração. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

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

ao Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras, ao Dr. José Lourenço Jorge de Alvarenga, à Sra. Ana 

Paula Marmilli de Alvarenga e à Sra. Roselene Batista por suas inequívocas qualidades 

profissionais.  

Os congratulados exerceram cargos em comissão na Administração do Ex-Prefeito 

Manoel Samartin e atualmente prestam relevantes serviços à atual. 

Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 

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

ofício aos homenageados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 144/2015 

 

Assunto: Aplausos aos servidores desta Casa Legislativa 

que se graduaram no Curso de Gestão Pública, oferecido 

pela UNINTER – Centro Universitário Internacional. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos aos servidores desta Casa 

Legislativa que se graduaram no Curso de Gestão Pública, oferecido pela UNINTER – Centro 

Universitário Internacional. 

Gestão Pública é uma área do conhecimento dedicada ao estudo das atividades 

relacionadas à gerência de instituições públicas, cabendo ao profissional coordenar, 

planejar e executar processos em departamento estaduais e federais, com ênfase na área 

municipal. Para isso, utiliza noções gerais de direito e economia, além de conhecimentos 

específicos em políticas públicas, legislação regulamentadora e teorias clássicas da 

administração. 

Nesse sentido, nos últimos dois anos alguns servidores desta Casa Legislativa 

frequentaram referido curso visando aprimorar os serviços que prestam à população do 

Município. 

Tais profissionais demonstraram, à luz de critérios objetivos e impessoais, serem 

detentores da qualificação técnica necessária ao exercício profissional adequado dos cargos 

em que ocupam. 

Desse modo, o empenho e a dedicação dos referidos servidores devem ser 

reconhecidos por essa Casa Legislativa.  

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

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

servidores abaixo mencionados, dando-lhes ciência do teor da presente proposição: 

- Eliseu de Souza Ferreira – Diretor Geral; 

- Lucimar de Souza M. Rodrigues – Assessora de Gabinete; 

- Daniel Carlos Tavares – Assessor Legislativo; 

- Ademir S. Baungartner – Vigia; 

- Rita de Cássia C. Martinhão – Assessora Legislativa. 

Nova Odessa, 02 de junho de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 145/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Padre Victor 

Facchin, pelos sessenta anos de sacerdócio.  

 

Senhor Presidente,     

Senhores Vereadores: 

 

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

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

ao padre Victor Facchin, pelos sessenta anos de sacerdócio. 

O homenageado é um missionário suscitador de vocações e construtor, pois, por 

onde passou, deixou sólidas estruturas de obras sociais e religiosas. Nesse sentido, com a 

finalidade de prestar uma singela homenagem a esse homem extraordinário, reproduzimos, 

abaixo, parte da biografia desse grande sacerdote, apresentada pelo Padre Renato 

Marchioro, para instruir o Projeto de Decreto Legislativo n. 06/2005, que concedeu ao 

homenageado a Medalha do Mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho (Decreto Legislativo n. 

85, de 18 de outubro de 2005).   

Padre Victor nasceu em Lamon, Itália, aos 17 de dezembro de 1926. Seus pais 

foram Quinto Facchin e Maria Malacarne, dos quais recebeu, juntamente com seus onze 

(11) irmãos, uma sólida formação humana e cristão. 

No Batismo, deram-lhe o nome de Bôrtolo e logo o encaminharam para a Igreja, 

onde frequentou a catequese em preparação à Primeira Eucaristia e ao Sacramento do 

Crisma. Na sua memória está bem guardada a figura de Dona Helena, sua catequista, que 

influiu profundamente na sua formação religiosa.  

Desde pequeno quis servir o altar se tornando coroinha, desempenhando este 

ministério com muita seriedade e diligência, tanto que pediu à sua mãe para confeccionar 

um sapato de pano, para não fazer barulho, enquanto ajudava aquele que seria o seu 

modelo de sacerdote, Mons. Antonio Slongo, naquele tempo pároco da sua cidade. 

Em 1940, ingressou em um Seminário Canossiano. Em 15 de setembro de 1946, 

entrou no noviciado dos Padres Canossianos para conhecer melhor a Congregação, o seu 

carisma, suas normas e orientações e, aos 16 de setembro do ano seguinte, aceitou 

pertencer à mesma, emitindo os primeiros votos e se consagrando, definitivamente, em 

1952.  

Na vida religiosa, assumiu o nome de Victor, sua marca registrada, que suscita por 

onde passa, entusiasmo e alegria, sobretudo nas crianças. 

Após o noviciado, frequentou o Curso de Filosofia e Teologia, em Veneza e 

Monselice-Pádua. Aos 8 de dezembro de 1954 recebeu a Ordem do Diaconato, que lhe deu 

a oportunidade de servir ao altar numa das Missas celebrada pelo Papa João XXIII e, aos 12 

de junho de 1955, foi consagrado sacerdote pelas mãos de Dom Jerônimo, Bispo de Pádua. 

O seu primeiro campo de apostolado foi no Oratório Canossiano na cidade de 

Voghera, onde permaneceu por alguns anos. Em seguida, foi enviado como orientador 

pedagógico dos seminaristas menores na cidade de Fonzaso. Voltou novamente para a 

cidade de Voghera, como inspetor de alunos do Colégio Enel. Em 1969 foi escolhido como 

superior de um pensionato de estudantes da cidade de Feltre. A cidade de Voghera o teve 

por uma terceira vez de volta, como diretor e guia a frente novamente do Oratório. 

Em 1974 recebeu o convite para ser missionário e veio para o Brasil. Prestou, num 

primeiro momento, os seus serviços nas cidades de Araras, Santa Rita do Passa Quatro e 

Valinhos, até que foi enviado para Americana, para a Paróquia São Domingos. Com sua 

ampla visão pastoral, estruturou aquela comunidade de todos os serviços pastorais, levou a 

termo a grandiosa Igreja Matriz e incentivou para que todos os bairros tivessem sua própria 

capela, salão de festas e salas de catequese. Depois de oito anos de incansável trabalho 
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apostólico, veio para Nova Odessa.   

Também aqui completou a majestosa Igreja Matriz, fez surgir as comunidades de 

Santa Rosa, Santo Amaro, Santa Madalena de Canossa, Santa Rita de Cássia, Santa 

Edwirges, São Pedro, Santa Teresinha, Santa Luzia, São José Operário e São Francisco. 

A vida religiosa dos fiéis foi se fortalecendo e a participação cada vez mais 

aumentado. Atenção especial sempre foi dedicada aos coroinhas com intuito de conseguir 

vocações para a vida sacerdotal e religiosa. Perante o seu convite, muitos abraçaram a vida 

sacerdotal ou religiosa. 

Em 1999, deixou Nova Odessa e se transferiu para Piabetá-Magé, no Estado do Rio 

de Janeiro, vivendo mais uma experiência do seu sacerdócio e sendo um sinal de esperança 

para aquele povo sofrido e desesperançado. 

Após cinco anos, voltou para Nova Odessa onde continua com a mesma 

disponibilidade e dedicação a plantar a semente para que tudo possa “florescer em Cristo”.     

O incansável trabalho do Padre Victor foi reconhecido por esta Câmara Municipal 

em diversas legislaturas. Além das inúmeras moções dirigidas ao congratulado, em 18 de 

agosto de 1995, este Poder Legislativo outorgou-lhe o Título de Cidadão Novaodessense. 

Em 2000, essa Egrégia Casa de Leis deixou gravado o seu nome na Creche 

Municipal do Jardim São Manoel, demonstrando a gratidão do povo novaodessense ao 

trabalho desenvolvido em prol das nossas crianças (Lei n. 1771, de 9 de outubro de 2000). 

Por último, em 2005, ele recebeu a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda 

Botelho. 

Agradecemos a dedicação e o carinho ofertados pelo congratulado ao nosso povo 

nesses sessenta anos de sacerdócio.  

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

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

homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 9 de junho de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

 

MOÇÃO N. 146/2015 
 

Assunto: Aplausos à Secretária de Educação Sra. Claudicir 

Brazilino Picolo e Diretores Sra. Fabiana Vaughan, Sra. 

Rosimar Pascoalin Antonio, Sr. Aquile Nicola Fosco, pela 

formatura do Proerd, pelas razões que especifica.   

 

Senhores Vereadores: 

 

No último dia 11 de deste mês, ocorreu a formatura de mais uma turma do Proerd, 

um importante trabalho realizado pela Policia Militar do Estado com crianças e 

adolescentes, que trata questões muito relevantes como drogas e violência, ensinando 

boas práticas a eles. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 

reconhecimento desta casa de leis. 

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

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

Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

Nova Odessa, 12 de junho de 2015.                           

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 147/2015 

Assunto: Aplausos ao Dr. Robson Fontes Paulo e à Guarda 

Municipal pela formatura do Proerd, pelas razões que 

especifica.   

 

Senhores Vereadores: 

 

No último dia 11 de deste mês, ocorreu a formatura de mais uma turma do Proerd, 

um importante trabalho realizado pela Policia Militar do Estado com crianças e 

adolescentes, que trata questões muito relevantes como drogas e violência, ensinando 

boas práticas a eles. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 

reconhecimento desta casa de leis. 

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

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

Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

 

Nova Odessa, 12 de junho de 2015.       

                     

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

 

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

 

MOÇÃO N. 148/2015 
Assunto: Aplausos ao Major Valdemir Guimarães Dias, 

Major Denilson Natal Colombo,1º Tenente Marcelo Torres 

de Almeida e Cabo Moacir Carvalho pela formatura do 

Proerd, pelas razões que especifica.   

 

Senhores Vereadores: 

 

No último dia 11 de deste mês, ocorreu a formatura de mais uma turma do Proerd, 

um importante trabalho realizado pela Policia Militar do Estado com crianças e 

adolescentes, que trata questões muito relevantes como drogas e violência, ensinando 

boas práticas a eles. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 

reconhecimento desta casa de leis. 

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

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

Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

 

Nova Odessa, 12 de junho de 2015.                           

 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 150/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Diretor de Proteção ao 
Consumidor, Sr. Elvis Ricardo Maurício Garcia, pela 
palestra ministrada no CRAS do Jardim das Palmeiras. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Diretor de Proteção ao Consumidor, Sr. 
Elvis Ricardo Maurício Garcia, em razão da palestra ministrada no CRAS do Jardim das 
Palmeiras, no último dia 16 de junho. 

Cerca de 50 famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social 
tiveram a oportunidade de receber informações e esclarecer dúvidas sobre os direitos do 
consumidor. 

O congratulado explanou, ainda, sobre o funcionamento do Procon e os cuidados 
que os consumidores devem ter com contratos de serviços de telefônica, crédito, etc.     

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 18 de junho de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

 

MOÇÃO N. 151/2015 
 

Assunto: Congratulações com os munícipes que 
especifica, em razão do belíssimo trabalho desenvolvido 
em prol da Associação dos Amigos dos Animais de Nova 
Odessa – AAANO.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos aos 
munícipes Cleide Santinato Basso, Danilo Crestani Duzzi, Ana Aparecida de Oliveira, Lucia 
Simonetti, Maria Aparecida Pavan e Cleusa Pavan, em razão do belíssimo trabalho 
desenvolvido em prol da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa – AAANO.  

Os congratulados são responsáveis pelo bazar que auxilia a referida entidade. 
Nesse sentido, em 2014, foram arrecadados R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em benefício 
da associação, sendo que, neste exercício, até o final de maio, já foram arrecadados R$ 
16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais). 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação (Rua João Brasiliense, 223, Jardim 
Éden, nesta cidade). 

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal e à presidente 
da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, dando-lhes ciência desta 
proposição. 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 
 
 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 152/2015 
 

Assunto: Congratulações com os atletas que especifica, 
pelos resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de 
Luta de Braço.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida aos atletas Luiz Leopoldo Silva Gonzaga, 
Alexandre da Silva Bezerra, André Domingos, João Vitor Santos, Heber César Gomes, 
Marcos Paulo Silva, Murilo Jesus Guarrieiro e Patrick Soares, pelos resultados obtidos no 37º 
Campeonato Brasileiro de Luta de Braço. 

A competição foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de junho do corrente ano, em 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. 

Nova Odessa foi destaque na competição após conquistar oito medalhas, sendo 
quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze. A equipe novaodessense finalizou o 
campeonato na quinta colocação entre vinte cidades participantes e em terceiro lugar por 
equipes.  

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

Requeremos, por último, o envio de ofício ao Secretário de Esportes Angelo 
Roberto Réstio, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 19 de junho de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

MOÇÃO N. 153/2015 
 

Assunto: Congratulações com os servidores da EMEF Profª 
Salime Abdo, pela Festa Junina realizada no último dia 12 
de junho.  
  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida aos servidores da EMEF Profª Salime Abdo 
abaixo especificados, pela Festa Junina realizada no último dia 12 de junho. 

Aderblane Corsino – orientador de aluno; 
Adriana Aparecida dos Santos Ribeiro – auxiliar de serviço; 
Adriana Renata de Camargo Carreon – coordenadora; 
Ana Paula Carvalho Costa – professora; 
Andréia Cristina Bortolan Ferreira – professora; 
Ângela Aparecida da Silva Oliveira Pereira – professora; 
Ângela Cristina Pereira de Oliveira – estagiário Pedagogia; 
Ariana Regina das Dores – professora; 
Ariely Cristina Ferreira – estagiário Pedagogia; 
Clélia de Fátima Ferreira de Sá – auxiliar de serviço; 
Daniela Paschoalão de Figueiredo – auxiliar de apoio escolar; 
Débora Aparecida Bento – professora; 
Elaine Imaculada Carlos da Silva Pedro – professora; 
Elaine Nascimento da Silva Cardozo – professora; 
Eliani Cruz Custódio Rosa – professora; 
Endriw Michel Isidoro – professor de Informática; 
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Fabiane Aparecida da Silva – professora; 
Fabiane Silva de Carvalho – professora; 
Fernanda Aléssio de Oliveira – professora; 
Glaucia Lacerda Coelho – professora; 
Jaqueline Lopes Dias – professora Educação Física; 
Josiane Malaquias dos Reis Arruda – professora Educação Física; 
Luciana Wagner de Freitas – estagiária Pedagogia; 
Maria de Sousa Sarro – professora; 
Marcia Cristina Trevisoli Lima – estagiária Pedagogia; 
Márcia Maria da Silva – professora; 
Maria Isildinha de Lima Starnino – professora; 
Mariela Fernanda Bueno dos Reis – estagiária Pedagogia; 
Marisa Soares da Silva Barreto Pontello – professora de Artes; 
Marlene Custódio Almeida Giacobbe – professora; 
Mauricéia Cristina Guedes – servente; 
Michele Renata Teixeira Zanaqui Pereira – professora; 
Neusa de Fátima Ferreira de Moraes – auxiliar de apoio escolar; 
Noêmia Carloto dos Santos – auxiliar escola; 
Patricia Auana Galdino – estagiário de Pedagogia; 
Paula do Val Pelisson Machado – professora; 
Rafael Domiciano da Silva – professor de Educação Física; 
Roselene Oliveira de Almeida Pires – professora; 
Sandra Mara Fagundes Rodrigues – professora; 
Shirley Chiqueto Bento Teixeira – auxiliar de apoio escolar; 
Sueli Augusta Correa de Oliveira – auxiliar de apoio escolar; 
Susineide de Souza Xavier – professora; 
Terezinha de Souza Lalau Rocha – auxiliar de serviço; 
Thais Regina Donadon – professora; 
Valdenice Santana de Oliveira – professora; 
Valéria Luiz Rodrigues – professora; 
Wanderson David Souza Anselmo – secretário; 
José Jorge Teixeira – diretor; 
Arlete Roseli de Oliveira Mattosinho dos Santos – vice-diretora; 
Elina Mara de Oliveira Reis Sniquer – coordenadora. 
Servidores que fazem a diferença, com competência e comprometimento. Sempre 

superando desafios. Laborando com dedicação, fazendo Educação de Qualidade, 
construindo uma sociedade mais culta, mais competente, e, sobretudo, humana, que seja 
capaz de viver e conviver com o diferente. 

Durante a festa pode-se constatar familiares confraternizando, prestigiando as 
belíssimas apresentações e decorações artísticas produzidas pelos alunos e professores.  

Na atual sociedade em que vivemos, em que valores estão adormecidos, é muito 
importante registrarmos os momentos únicos de nossos alunos, escrevendo algumas 
páginas do livro de sua vida, garantindo uma escola viva e participativa.     

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

  
Nova Odessa, 17 de junho de 2015. 

 
 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 157/2015 
 
Assunto: Congratulações com o Assessor Governamental, 
Sr. Rodolfo Baroni Pires, pelo belíssimo trabalho que vem 
realizando em Nova Odessa. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sr. Rodolfo Baroni Pires, pelo belíssimo 
trabalho que vem realizado em nossa cidade. 

Estamos acompanhando seu trabalho nestes 29 meses de dedicação ao nosso 
município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões com 
muita diplomacia.        

Assim, agradecemos ao congratulado pelo trabalho que vem realizando. 
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
congratulado, dando-lhe ciência da proposição.   

Nova Odessa, 22 de junho de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
************************************************************************************ 
 
MOÇÃO N. 158/2015 

 
Assunto: Aplausos à Sra. Carla Furini de Lucena por ter 
aceitado o convite formulado pelo Prefeito Municipal para 
assumir a Secretaria do Meio Ambiente. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à Sra. 
Carla Furini de Lucena por ter aceitado o convite formulado pelo Prefeito Municipal para 
assumir a Secretaria do Meio Ambiente. 

Carla Furini de Lucena é casada, comerciante e moradora no Jardim Primavera. 
Nasceu em Nova Odessa, cresceu nos bairros Santa Rosa e Triunfo. Eleita com 685 votos, 
ela apresentou e votou diversas proposições que contribuíram para o desenvolvimento do 
Município. 

Durante o período que atuou nesta Casa Legislativa elaborou 260 requerimentos, 
186 indicações e 67 moções. 

Elaborou projetos importantes, a exemplo do PL 96/2014 (que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação, na página oficial da Prefeitura Municipal de Nova Odessa na 
internet, da relação de medicamentos que compõem os estoques da Secretaria Municipal 
de Saúde). Tal projeto foi aprovado e deu origem à Lei n. 2.922/2014. 

Foi Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação durante o biênio 
2013/2014 e membro da Mesa Diretora neste mesmo período. 

Carla Furini de Lucena certamente entrará para a história de Nova Odessa. Além de 
ser a primeira mulher a assumir uma Secretaria, será a primeira a ocupar a Secretaria de 
Meio Ambiente, criada através da Lei Complementar n. 30/2013. 

Desejamos à homenageada o desenvolvimento de feliz e profícua gestão. 
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
homenageada, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 22 de junho de 2015. 
 

 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 159/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Segunda Igreja Batista de 
Sumaré, pelos 33 anos de ministério. 

 

Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES dirigida à Segunda Igreja Batista de Sumaré pelos 
33 anos de ministério. 

A congratulada foi organizada como Igreja, em 19 de junho de 1982, pelo pastor Aldo 
Miller, que é o seu pastor presidente, mas deu início as suas atividades há 38 anos por 
alguns irmãos da PIB de Sumaré, que faziam cultos nos lares. Uma dessas casas era da 
família Puche, que tinha um abacateiro, cuja sombra abrigava as pessoas para os cultos 
que eram realizados nas tardes de domingo.  Esse abacateiro se tornou o símbolo do início 
da Igreja congratulada. 

Com o passar do tempo foi adquirido o terreno que hoje abriga o “antigo templo”, 
mais tarde foram comprados os terrenos próximos que pertenciam à família Puche, onde foi 
construído o templo atual. 

Seu crescimento foi tanto que hoje tem o maior patrimônio de São Paulo e do Brasil. 
A marca da Igreja congratulada é a comunhão, o amor, a visão missionária e o 

trabalho na causa do Mestre Jesus. E o seu desafio é ser uma Igreja semelhante a Ele.  
A congratulada apoia as missões, que são coordenadas pelo irmão Narciso Galhardo, 

que realiza trabalho de evangelização entre os ribeirinhos. 
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 
Pastor Aldo Miller, da Segunda Igreja Batista de Sumaré, dando-lhe ciência da propositura, 
sendo que, em nome deste, saudamos todos os membros que carregam consigo os 
mesmos preceitos religiosos que faz a Igreja cada vez mais forte, edificando a palavra de 
Deus entre os Homens.     

Nova Odessa, 30 de junho de 2015. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
************************************************************************************ 
 
MOÇÃO N. 160/2015 
 

Assunto: Congratulações com o grupo de Rap Inquérito 
pela música e pelo videoclipe “Uma só voz” gravados em 
Cuba com o grupo La Invaxión. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao grupo de Rap Inquérito pela música e 
pelo videoclipe gravados em Cuba com o grupo La Invaxión. 

O resultado da convivência de sete dias em Havana com o grupo de rap cubano La 
Invaxión foi a gravação da música e do videoclipe intitulados “Uma Só Voz”. 

Com direção de Mandedro Pagán Rosa, Renan Inquérito e os integrantes do grupo 
cubano, Cepero e Black Soul, as imagens foram captadas em pontos de referência em 
Cuba, como o Malécon, o forte, o capitólio e as ruas de Havana Velha.  

A música teve a produção de Dj Duh, da Groove Art’s. A mixagem foi realizada por 
Maurício Cersósimo e a composição foi feita em conjunto entre os três rappers, Renan 
Inquérito, Cepero e Black Soul. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, reconhecendo a importância Nacional e agora Sul-americana do 
trabalho deste brilhante músico de nossa cidade, requeremos, após a deliberação plenária, 
seja endereçado ofício ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de junho de 2015. 
VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 161/2015 
 
Assunto: Apelo à Guarda Civil Municipal para que 
intensifique a fiscalização no que tange ao uso de cerol e 
linha chilena em pipas – Lei n. 2.000, de 2 de junho de 
2004. 

 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
  

 
Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO dirigida à 

Guarda Civil Municipal, postulando a adoção das medidas necessárias para intensificar as 

ações de fiscalização voltadas a coibir o uso de cerol e linha chilena em pipas. 

Desde 2013, a Guarda Civil Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação e 

a Diretoria de Segurança de Trânsito, iniciou nas escolas municipais uma campanha de 

conscientização contra o uso do cerol e da linha chilena na soltura de pipas. 

O cerol é uma mistura de madeira com vidro moído que as pessoas passam na 

linha dos papagaios/pipas para cortar a linha de outras pipas. A mistura faz com que a linha 

se torne uma verdadeira arma letal. 

São utilizados também variações de pó cortante, o mais comum é o pó de ferro que 

tem um agravante, pois pode conduzir eletricidade quando toca nos fios de alta tensão, 

provocando curtos-circuitos e até a morte de quem solta as pipas.  

No primeiro ano da campanha, foram orientados, aproximadamente, 1.230 alunos 

dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com idade entre 9 e 10 anos. Já, em 2014, foram 

promovidas ações nas escolas, envolvendo a participação de cerca de 2.300 crianças. 

Neste ano os três patrulheiros que integram o programa “Anjos da Escola” 

iniciaram em abril trabalho de conscientização com as crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental sobre o assunto. 

Registre-se que, em Nova Odessa, a Lei 2.000/04 prevê multa para o 

armazenamento, a comercialização, a distribuição e o manuseio de cerol, assim como o uso 

de linhas cortantes para a soltura de pipas/papagaios. Além de ser passível de multa, o uso 

de cerol ou linha chilena é crime punível com até um ano de detenção.   

Não obstante a proibição legal e o excelente trabalho realizado pela Guarda Civil 

Municipal em relação à conscientização das crianças, é certo que o uso desse material 

tende a aumentar nos meses de junho e julho, por razões meteorológicas e por ser período 

de férias escolares. A título exemplificativo, em apenas uma semana, três pipas com o 

material foram localizadas na Rua Washington Luiz. 

Nesse sentido, acreditamos que paralelamente ao trabalho de conscientização que 

já vem sendo realizado, ações de fiscalização e punição devem ser adotadas com extrema 

rigidez, especialmente no período de férias escolares.     

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 diretor da Guarda Civil Municipal, dando-lhe ciência desta proposição. 

 

Nova Odessa, 02 de julho de 2015. 

 
 
 

VAGNER BARILON 
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ORDEM DO DIA  

 

 

 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

06 DE JULHO DE 2015 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
06 DE JULHO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 15/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE 
INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O "DIA DA ORAÇÃO" E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Projeto de Lei apresentado com emenda. 
 

 EMENDA SUBSTITUTIVA N. 01/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER 
ALVES. 

Art. 1º. Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei n.15/2015 a seguinte redação: 
“Art. 1º. Fica instituído o Dia da Oração no calendário oficial do Município, a ser 

comemorado, anualmente, na primeira quarta-feira de setembro”. 
Nova Odessa, 06 de maio de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
 
PARECER DA EMENDA: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de emenda substitutiva ao projeto de lei (PL) que “institui, no calendário 

oficial do município o “Dia da oração” e dá outras providências”. O PL, que recebeu o 
número 015/2015, foi protocolizado em 17.03.2015, e tramita sob nº 053/2015. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que ela não afronta qualquer norma do ordenamento jurídico pátrio. 

O substitutivo apresentado restringe-se a alterar a data em que será comemorada o 
“Dia da Oração”, alterando para a primeira quarta-feira de setembro, razão pela qual 
reitero os argumentos expostos às fls. 18/19. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação da Emenda Substitutiva ao PL 

nº 015/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 15 de maio de 2015. 
AVELINO X. ALVES  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

 
 PROJETO DE LEI N. 15/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE 
INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O "DIA DA ORAÇÃO" E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído o Dia da Oração no calendário oficial do Município, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 27 de fevereiro. 

Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos da data. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
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Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “institui, no calendário oficial do município o “Dia 
da oração” e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número 015/2015, foi 
protocolizado em 17.03.2015, e tramita sob nº 053/2015. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que ela não afronta qualquer norma do ordenamento jurídico pátrio. 

Dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que compete aos municípios 
legislar sobre assuntos de interesse local.  

Nesse mesmo sentido, o artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica do Município, prevê o 
seguinte: 

Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e, especialmente: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação 
federal e estadual; 

A doutrina, por sua vez, encontra dificuldade em delimitar o alcance da expressão 
interesse local. 

Conforme Alexandre de Moraes, “apesar de difícil conceituação, interesse local refere-
se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 
município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral 
(União)”2. 

Logo, a instituição de data no calendário oficial do Município cuida de assunto de 
interesse predominantemente local, se subsumindo ao comando contido no artigo 
supramencionado. 

Outro não é o entendimento do Instituto Brasileiro da Administração Pública, 
conforme resumo do parecer3 que segue: 

Os Municípios brasileiros, entes federados autônomos, nos termos dos arts. 1º e 18 da 
Constituição Federal, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar assuntos de 
interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos I e II do art. 30 
da Constituição Federal. 

Portanto, o Município pode, no exercício de sua competência legislativa própria, instituir 
dias e semanas dedicadas a causas que sejam de interesse da população. Logo, é inegável 
que não há óbice quanto à criação de semana municipal da não violência, ainda mais 
quando não constitua um feriado municipal, o qual deve atender a outros requisitos legais”. 
(Gustavo da Costa Ferreira M. dos Santos). 

Assim sendo, verifico que o PL número 014/2015, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente inferiores. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 015/2015, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 30 de março de 2015. 
AVELINO X. ALVES  CELSO G. DOS R. APRÍGIO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que 
institui, no calendário oficial do Município, o “Dia da Oração” e dá outras providências. 

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

É perene o entendimento nesta Casa Legislativa que os projetos de lei que têm por 
finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do Município não 
importam em aumento da despesa pública.  

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

Nova Odessa, 22 de abril de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

                     
2 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, Ed. Atlas, p.742. 
3 Parecer n. 286/08. 
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Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que 
institui, no calendário oficial do Município, o Dia da Oração e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

Conforme manifestação dessa Comissão exarada no projeto de lei n. 123/2014, que 
versava sobre o “Dia do Espiritismo”, a religiosidade é um tema relevante para o povo 
brasileiro e figura no rol dos direitos constitucionais individuais e coletivos fixados pelo art. 
5º da Constituição Federal, da seguinte forma: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – (...);  
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

Assim, observadas as restrições impostas pelo art. 19, I, da Constituição Federal4, a 
União, os Estados e os Municípios têm instituído, em seus calendários oficiais, datas 
comemorativas às diversas manifestações religiosas. 

A Lei Federal n. 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituiu o Dia da Bíblia, a ser 
celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano, em todo o território 
nacional. A Lei Federal n. 12.328, de 15 de setembro de 2010, instituiu o Dia Nacional do 
Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. 

Em âmbito local, comemoramos a “Semana Evangélica”, em dezembro (Lei n. 
1.616/98), o Dia do Pastor, em junho (Lei n. 2.369/09), e o Dia do Padre, em agosto (Lei n. 
2.398/10).  

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

Nova Odessa, 4 de maio de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS QUE INSTITUI O "SELO EMPRESA INCLUSIVA" A SER 
OUTORGADO ÀS EMPRESAS COM RECONHECIDO TRABALHO NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. 

Parecer retirado da sessão ordinária do dia 18 de maio de 2015, pelo pedido de adiamento por 
duas sessões feito pelo vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, restituído sem manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Nominal 

 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que “institui o “Selo Empresa 

Inclusiva” a ser outorgado às empresas com reconhecido trabalho na inclusão de pessoas 
com deficiência no âmbito do Município de Nova Odessa”. O PL, que recebeu o número 
003/2015, foi protocolizado em 1º.04.2015, e tramita sob nº 072/2015. 

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

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que ela não merece prosperar. 

                     
4 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles 
ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; 
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Analisando propositura de conteúdo semelhante, assim se manifestou o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal: 

Inicialmente, cumpre deixar consignado que a implementação de selo para o fomento 
à responsabilidade social nas áreas da educação, saúde, criança e adolescente, meio 
ambiente, acessibilidade entre outros, interna (com relação aos seus próprios empregados) 
e externa (beneficiando a comunidade municipal em geral) caracteriza programa de 
governo. 

Nesse toar, a implantação e execução de programas na Municipalidade, constitui 
atividade puramente administrativa e típica de gestão; logo, inerente à chefia do Poder 
Executivo. Em assim sendo, os atos de meta gestão da coisa pública sujeitam-se única e 
exclusivamente ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Poder 
Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio do Legislativo, 
Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Nesse sentido, já decidiu o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

(...) 
A matéria também se insere no rol do que se convencionou chamar de “Reserva da 

Administração”. 
(...) 
Desta forma, ainda que o projeto de lei seja de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 

representa grave violação ao princípio constitucional da separação dos poderes encartado 
no art. 2º da Constituição, na medida em que por tratar-se de um ato de gestão, independe 
de qualquer aquiescência do Poder Legislativo, por conseguinte, dispensa que o Executivo 
se submeta ao assentimento do Plenário da Câmara Municipal por intermédio do processo 
legislativo. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino desfavoravelmente à tramitação do PDL nº 003/2015, 

consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 17 de abril de 2015. 

AVELINO X. ALVES     CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
 

VOTO EM SEPARADO 
Em que pese à manifestação da maioria dos membros desta Comissão, que opinaram 

de forma contrária à tramitação do presente projeto de decreto legislativo, registro este 
voto em separado, consignando abaixo os fundamentos pelo qual o faço. 

Nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica do Município, compete a Câmara 
Municipal com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município e, especialmente legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive 
suplementando a legislação federal e estadual. 

O dispositivo acima obedece ao princípio da simetria constitucional, eis que repete o 
disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. 

Conforme a sua ementa, por meio do PDL seria instituído o “Selo Empresa Inclusiva” a 
ser outorgado às empresas com reconhecido trabalho na inclusão de pessoas com 
deficiência no âmbito do Município de Nova Odessa. 

Diante do que se constata nos autos, é imperioso reconhecer não apenas a relevância 
da matéria tratada, assim como o impacto positivo que viria a produzir na sociedade local, 
mas também a sua inserção dentro das matérias de competência deste Poder Legislativo, 
sob pena, de ai sim, violar um relevante princípio constitucional, qual seja, o da 
independência dos poderes. 

Por tais razões, divirjo do relatório apresentado, registrando esse voto em separado 
que recomenda o reconhecimento da procedibilidade da tramitação do PDL. 

Nova Odessa (SP), 28 de abril de 2015.  
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
03 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 51/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, QUE OBRIGA O EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM 
NOVA ODESSA NO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Nominal 
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1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “obriga o emplacamento 

dos veículos prestadores de serviços em Nova Odessa no próprio município e dá outras 
providências”. O PL, número 051/2015, foi protocolizado em 26.05.2015, e tramita sob nº 
127/2015. 

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

Consultando o acervo desta Casa, verificou-se que o projeto em análise reproduz 
integralmente o texto do projeto de lei nº 137/2014, cujo parecer desta Comissão foi o 
seguinte: 

(...) 
Consoante a justificativa apresentada pelo autor do projeto em análise, acostada às 

fls. 03 dos autos, “a proposta tem como objetivo principal fomentar a arrecadação 
municipal através dos valores repassados à Prefeitura oriundos do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)”. 

No sentido acima, ainda mais quando interpretamos à luz do cenário econômico atual, 
é impossível negar que a propositura em questão não esteja revestida de interesse local, 
nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, cuja essência do texto se repete 
no artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica no Município, in verbis: 

Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e, especialmente: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação 
federal e estadual; 

Todavia, o controle prévio de constitucionalidade, exercido por esta Comissão, deve 
analisar as proposituras que lhes são submetidas à luz de todo o ordenamento jurídico, 
interpretando-o de forma sistemática, a fim de impedir o nascimento de normas 
incompatíveis com ele. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o projeto de lei, na forma em que foi 
apresentado, afetaria a estabilidade de direitos subjetivos ou, em outras palavras, a 
segurança das relações jurídicas celebradas entre o Poder Público e os particulares 
(“empresas concessionárias, permissionárias ou prestadoras de serviços à Administração 
Pública Direta ou Indireta” ). 

De acordo com os argumentos acima, prevê o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição 
Federal, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”. 

Acerca do assunto ato jurídico perfeito, assim leciona José Afonso da Silva : 
A Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º, §1º, reputa ato jurídico perfeito o já 

consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Essa definição dá a ideia de 
que ato jurídico perfeito é aquela situação consumada ou direito consumado, referido 
acima, como direito definitivamente exercido. Não é disso, porém, que se trata. Esse direito 
consumado é também inatingível pela lei nova, não por ser ato perfeito, mas por ser direito 
mais do que adquirido, direito esgotado. (...) “O ato jurídico perfeito, a que se refere o art. 
153, §3º [agora, art. 5º, XXXVI], é o negócio jurídico, ou o ato jurídico stricto sensu; 
portanto, assim as declarações unilaterais da vontade como os negócios jurídicos bilaterais, 
assim os negócios jurídicos, como as reclamações, interpretações, a fixação de prazo para a 
aceitação de doação, as comunicações, a constituição de domicílio, as notificações, o 
reconhecimento para interromper a prescrição ou com sua eficácia (ato jurídico stricto 
sensu)”. 

Dessa forma, ao pretender avançar sobre os contratos celebrados entre a 
Municipalidade e os particulares, na maioria das vezes sob a égide da Lei de Licitações nº 
8.666/1996, estabelecendo condições não previamente previstas no edital que regeu o 
certame, o projeto de lei estaria violando o princípio da segurança jurídica, que deve ser 
fazer presente em todas as relações (tanto de direito público como de direito privado), bem 
como o ato jurídico perfeito, nos termos da exposição acima.  

Verifica-se, ainda, a inalterabilidade das normas e entendimentos acima transcritos, o 
que justifica a manutenção do entendimento por desta Comissão, acerca da 
inconstitucionalidade da propositura apresentada.  

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 

051/2015, consoante a fundamentação acima. 
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Nova Odessa (SP), 16 de junho de 2015. 
AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  
 
04 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 52/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS DE SÓLIDOS A GRANEL NAS VIAS 
ABERTAS À CIRCULAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICÍPIO. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Nominal 

 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dispõe sobre o transporte 

de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o município”. O 
PL, número 052/2015, foi protocolizado em 26.05.2015, e tramita sob nº 128/2015. 

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

Em que pese a relevância da matéria tratada no projeto de lei em análise, verifica-se 
que ele extrapola os limites da autonomia municipal, uma vez que, conforme o artigo 22, 
inciso XI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e 
transporte. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 

052/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 16 de junho de 2015. 

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

Nova Odessa, 03 de julho de 2015. 
  
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 
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PROJETOS DE LEI 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N.  71/2015 
“Que altera disposições constantes da Lei Municipal n. 2.726, de 26 de julho de 2013” 
Art. 1º. O § 2º do art. 2º da Lei Municipal n. 2.726, de 26 de julho de 2013 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º. (...) 
 § 2º. O servidor já contratado na data da publicação da Lei n. 2.726/2013 poderá ser 

exonerado do emprego que ocupa e ser nomeado em outro emprego público, desde que 
comprove todos os requisitos constantes da art. 2º da mesma lei”. 

 Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 22 de junho de 2015.  

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Presidente 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS                                    AVELINO XAVIER ALVES 
1º Secretário                                                         2ª Secretário 

  
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
altera disposições contidas na Lei Municipal n. 2.726/2013. 

Referida norma foi editada para atender à determinação do E. Tribunal de Contas 
concernente à exigência de qualificação dos ocupantes de empregos em comissão desta 
Câmara Municipal, tendo em vista recomendação exarada nos autos do TC-001878/026/10. 

Embora referida lei tenha solucionado a questão, o atual Presidente da Câmara ficou 
impedido de contratar pessoas de sua estrita confiança, que já integram o Quadro de 
Pessoal da Câmara, em empregos públicos com atribuições mais complexas, em face da 
vedação contida no artigo 2º da Lei 2.726/2013, que possui a seguinte redação: 

“§ 2º. A regra contida no caput do art. 2º não se aplica às contratações a serem 
efetivadas após a publicação da presente lei”.  

Com a alteração ora proposta, o servidor já contratado na data da publicação da Lei n. 
2.726/2013 poderá ser exonerado do emprego que ocupa e ser nomeado em 
outro emprego público, desde que comprove todos os requisitos previstos no art. 2º e seus 
parágrafos da mesma lei. 

Assim, entendemos que esta modificação não acarretará em descumprimento da 
recomendação emitida pela E. Corte Paulista de Contas, considerando-se que não será 
admitida a contratação de servidores não integrantes do Quadro de Pessoal que não 
tenham curso superior já concluído.  

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

Nova Odessa, 22 de junho de 2015.  
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Presidente 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS                                    AVELINO XAVIER ALVES 

1º Secretário                                                         2ª Secretário 
 

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

 
PROJETO DE LEI N. 72/2015 

“Dispõe sobre penalização a estabelecimentos que comportam máquinas de caça-
níqueis e similares no âmbito do Município e dá outras providências”. 

Art. 1º. Fica proibido o funcionamento ou armazenagem de equipamentos do tipo de 
máquinas de caça-níqueis e similares que se relacionam com apostas no âmbito do 
Município. 

Art. 2º. No ato em que for detectado este tipo de equipamento em estabelecimentos 
fiscalizados pela municipalidade, os servidores deverão acionar, de forma imediata, as 
Polícias Civil, Federal, Militar ou Guarda Municipal, para que possam ser adotadas as 
medidas cabíveis na esfera judicial. 

Art. 3º. O Município deverá aplicar multa no valor de dez (10) salários mínimos 
vigentes ao estabelecimento que infringir ao disposto na presente lei. 

§ 1º. Na reincidência, será cassado o alvará de funcionamento do estabelecimento. 
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§ 2º. Caso seja detectada a apreensão destes equipamentos, sem a colaboração ou 
participação da Municipalidade, o Município deverá aplicar a presente lei, sem prejuízo das 
ações efetuadas pelas instituições policiais. 

Art. 4º. O estabelecimento comercial e/ou locais fiscalizados pela Municipalidade que 
infringirem ao disposto na presente lei serão imediatamente interditados pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal, até que sejam recolhidos aos cofres públicos os valores 
decorrentes da aplicação da multa. 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

JOSÉ PEREIRA 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que dispõe sobre 
penalização a estabelecimentos que comportam máquinas de caça-níqueis e similares no 
âmbito do Município e dá outras providências. 

Consoante o contido na referida proposição, no ato em que for detectado este tipo de 
equipamento em estabelecimentos fiscalizados pela municipalidade, os servidores 
municipais deverão acionar, de forma imediata, as Polícias Civil, Federal, Militar ou Guarda 
Municipal, para que possam ser adotadas as medidas cabíveis na esfera judicial. 

O Município deverá aplicar multa no valor de dez (10) salários mínimos vigentes ao 
estabelecimento que infringir ao disposto na presente lei. Na reincidência, será cassado o 
alvará de funcionamento do estabelecimento. 

 Caso seja detectada a apreensão destes equipamentos, sem a colaboração ou 
participação da Municipalidade, o Município deverá aplicar a presente lei, sem prejuízo das 
ações efetuadas pelas instituições policiais. 

O estabelecimento comercial e/ou locais fiscalizados pela Municipalidade que 
infringirem ao disposto na presente lei serão imediatamente interditados pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal, até que sejam recolhidos aos cofres públicos os valores 
decorrentes da aplicação da multa. 

Com relação à possibilidade de legislar sobre o tema, cumpre inicialmente registrar 
que a jurisprudência dos Tribunais Superiores está pacificada no sentido da ilicitude penal 
da atividade de exploração de jogo de azar por intermédio de máquinas caça-níqueis5. 

Assim, se a prática constitui ilícito penal, dada a unicidade da ilicitude jurídica6, 
necessariamente também há ilícito administrativo passível de persecução. 

Nessa ordem, a presente proposição apenas fixa fundamento normativo específico 
para eventual exercício de seu poder de polícia administrativa no âmbito local, com fulcro 
no inciso I do artigo 30 da Constituição da República.  

Portanto, a presente proposta não usurpa competência legislativa da União pelo 
Município. Diversamente, ao fixar na esfera administrativa o dever de obediência à 
legislação federal, que tipifica como ilícito penal a atividade de exploração de jogo de azar 
por intermédio de máquinas caça-níqueis, o Município de Nova Odessa só afirmou a 
competência legislativa exclusiva da União, fixada pelo inciso XX do artigo 22 da 
Constituição da República (já que a presente proposta em nada alterou acerca da ilicitude 
da exploração de jogo de azar).  

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

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

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

 
PROJETO DE LEI N° 73/2015 

                     
5 No Supremo Tribunal Federal, e.g.: Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3259/PA; 
Suspensão de Segurança nº 2.820; Suspensão de Segurança nº 1.814-1/MG. No Superior Tribunal de 
Justiça, por todos: Recurso Especial nº 654406/RS; Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 
10784/RS; Habeas Corpus nº 54803 – sobre a diferença entre as máquinas caça-níqueis e os 
concursos de prognósticos, remete-se ao paradigmático julgamento do ROMS nº 13.965. 
6 Consoante lembrado há muito por Nélson Hungria, “a ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo 
que um só, na sua essência, é o dever jurídico.” (Ilícito administrativo e ilícito penal. RDA 1/24). 
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“Altera a Lei Municipal n. 2.000, de 2 de julho de 2004, que proíbe a comercialização e 
o uso de Cerol (mistura de cola e vidro moído) neste município”. 

Art. 1º. O art. 1º da Lei Municipal n. 2.000, de 2 de julho de 2004 passa a vigorar com 
a seguinte alteração: 

“Art. 1º. Ficam vedados o armazenamento, a comercialização, a distribuição e o 
manuseio de cerol (mistura de cola e vidro) e da linha chilena (mistura de madeira com 
óxido de alumínio, silício e quartzo moído), assim como o uso de linhas utilizadas para a 
soltura de pipas/papagaios contendo qualquer produto ou substância de efeito cortante. 

§ 1º. A infringência ao disposto no caput sujeitará o infrator que estiver usando o cerol 
ou a linha chilena na soltura de pipas/papagaios ao pagamento de multa no valor 
equivalente a 15 UFESPs, calculada em dobro no caso de reincidência, sem prejuízo da 
apreensão do material. 

§ 2º. A comercialização, o armazenamento ou a distribuição do cerol e da linha chilena 
sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor equivalente a 30 UFESPs, calculada em 
dobro no caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão do material. 

§ 3º. (...) 
§ 4º. (...)” 
Art. 2º. O art. 2º da Lei Municipal n. 2.000, de 2 de julho de 2004 passa a vigorar com 

a seguinte alteração: 
“Art. 2º. A fiscalização será exercida pela Guarda Civil Municipal, observados os 

padrões e rotinas de inspeção”. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

VAGNER BARILON 
 
JUSTIFICATIVA  

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que altera a Lei 
Municipal n. 2.000, de 2 de julho de 2004, que proíbe a comercialização e o uso de Cerol 
(mistura de cola e vidro moído) neste município. 

O cerol, mistura de vidro e cola que é passada nas linhas de pipas e papagaios está 
perdendo espaço para um produto conhecido como “linha chilena”, uma mistura de 
madeira com óxido de alumínio, silício e quartzo moído,  mais potente do que o cerol, que 
já representa risco à vida das pessoas, especialmente dos motociclistas. 

Os acidentes mais comuns envolvem cortes de gravidade variáveis, inclusive com 
óbito, de motociclistas, ciclistas e pedestres. Para quem solta as pipas também há riscos de 
choques elétricos de alta voltagem. 

Para ilustrar essa assertiva, anexamos ao presente projeto matéria extraída do site 
http://g1.globo.com, que relata um acidente ocorrido em Bauru, com uma criança que 
recebeu descarga elétrica de 13 mil volts após tocar um fio de alta tensão, utilizando a 
“linha chilena”. De acordo com informações da Polícia Militar, a “linha chilena” tem o poder 
de corte quatro vezes maior do que a com cerol. Após ter recebido a descarga elétrica, a 
criança permaneceu internada em estado grave na unidade de queimados do Hospital 
Estadual de Bauru, com ferimentos nos braços e pernas. A descarga foi tão grande que as 
alças da mochila do menino também foram queimadas. Devido ao acidente na rede 
elétrica, cerca de 2 mil consumidores do bairro tiveram o fornecimento de energia elétrica 
interrompido por meia hora.  

Em Nova Odessa, o uso e comercialização do cerol são proibidos desde 2004, quando 
foi aprovada a Lei Municipal nº 2.000, do então vereador José Apparecido de Moraes Júnior. 
Referida norma penaliza apenas quem armazena, comercializa, distribui e manuseia o 
cerol. 

Nesse sentido, considerando-se a omissão na lei municipal, submeti à elevada 
apreciação plenária o Requerimento n. 588/2013 (doc. anexo), solicitando informações do 
Poder Executivo sobre a possibilidade de revogar a lei municipal ora vigente, objetivando: 
a) vedar o armazenamento, a comercialização, a distribuição e o manuseio do cerol e 
produtos similares; b) incluir na lei que a fiscalização será feita pelo SEGAM (cuja 
denominação foi alterada para Guarda Civil Municipal); c) fixar o valor da multa em UFESP 
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), considerando-se que na Lei n.2000/2004, a multa 
foi fixada em UFIR (Unidade de Referência Fiscal), cujo fator de correção dos impostos foi 
extinto no ano de 2000, através de medida provisória.  

http://g1.globo.com/


 

85 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

Em resposta, o Chefe do Executivo informou que estudaria a possibilidade de 
revogação da lei municipal n.2000/2004, nos termos mencionados pelo requerimento 
(Ofício CAM 533/2013). 

Todavia, até a presente data, não foi protocolizado projeto de lei neste sentido. 
Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o 

imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 
Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

VAGNER BARILON 
******************************************************************************************** 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.  09/2015 

Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Antonio dos Santos Neto”.  
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Antonio dos 

Santos Neto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.  
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para 

este fim, em local a ser designado.  
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
ANTONIO A. TEIXEIRA   CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

LUCILENE D. P. ARAÚJO     JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 
Antonio dos Santos Neto. 

A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais significativa 
forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado relevantes 
serviços ao Município. 

Filho de Manoel Camilo dos Santos e de Carolina dos Santos, o homenageado nasceu 
no dia 20 de julho de 1951, no Estado da Bahia. Aposentou-se por tempo de serviços, sendo 
dezenove (19) deles dedicados à indústria têxtil. 

Morador de Nova Odessa desde 1974 é bastante conhecido por se engajar na 
melhoria, desenvolvimento e bem estar dos moradores do bairro em que reside (Jardim São 
Jorge). Foi comerciante no citado bairro durante cinco (05) anos. É casado e pai de três 
filhos. 

Foi convidado a participar de uma entidade representativa do Jardim São Jorge, com o 
intuito de promover atividades socioculturais para terceira idade. Através de voto, foi eleito 
e reeleito durante a gestão compreendida entre 2003 a 2007. Neste período, obteve 
grandes conquistas. Todavia, por motivos de saúde, teve que deixar a presidência da 
entidade. 

Apesar de seus compromissos particulares, está sempre desenvolvendo projetos e 
eventos, como o baile da terceira idade, que hoje completa treze anos. “Toninho da 
Associação”, como é popularmente conhecido, tem imensa satisfação de organizar este 
baile. 

Apesar de ser um homem de poucas palavras, acredita na evolução do bairro e na 
felicidade e satisfação de cada morador do Jardim São Jorge. 

Seus dados biográficos – anexos - revelam suas inequívocas qualidades que, por si só, 
demonstram a oportunidade da homenagem. 

Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANTONIO A. TEIXEIRA   CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
LUCILENE D. P. ARAÚJO     JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 


