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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.05/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO 

SENHOR GERALDO LIBÉRIO SOARES. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 05/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR 

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

SENHOR ENÉAS SIRINO DE CARVALHO. 

 

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. 385/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica o recapeamento das ruas que especifica, no Jardim Éden. 
 

2. N. 386/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a revitalização da sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres e lombada), 
com certa urgência, na Rua Rio Branco, cruzamento com a Rua Pedro Bassora, no Jardim 
Santa Rosa. 
 

3. N. 387/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo (faixa de pedestre) 
no cruzamento das ruas Herman Jankovitz e Pedro Bassora, ao lado da Praça Angelo Paulon, 
no Centro. 
 

4. N. 388/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica o recapeamento da Rua Julio de Moreira de Moraes no Pq. Res. Francisco Lopes 
Iglesias nesta Cidade. 
 

5. N. 389/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza em toda a extensão da calçada da 
EMEF Profª Alzira Ferreira Delega, situada na Rua Frederico Bassora, nº 101, no Green 
Village. 
 

6. N. 390/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo (faixa de pedestre) nas ruas 
Independência e rua Washington Luiz esquina com a Avenida Carlos Botelho, centro. 
 

7. N. 391/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas na Avenida 
Carlos Botelho entre as Ruas Independência e rua Aristeu Valente, centro. 
 

8. N. 392/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas na Vila 
Azenha. 
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9. N. 393/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de tampa na boca de lobo situada na 
Rua Dionísio Zulian, próximo do nº 548, no Jardim Maria Helena. 
 

10. N. 394/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo, através do setor competente, instalação de redutor de 
velocidade na Rua Benedito Gomes, defronte ao número 46, Campos Verdes. 
 

11. N. 395/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica a necessidade de instalação de um ponto de ônibus na Rua Rosalino Izidoro Brazilino, 
no Monte das Oliveiras. 
 

12. N. 396/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de Limpeza de calçada na Rua Celeste Cerezer 
Paulão, defronte ao número 488, Jd. Santa Luiza II. 
 

13. N. 397/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do terreno localizado na Rua Rosalino 
Izidoro Brazilino, no Monte das Oliveiras. 
 

14. N. 398/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica a necessidade de poda de árvore localizada na Rua São Paulo, de fronte ao número 
56, na Jd. São Jorge. 
 

15. N. 399/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpar e trocar as grades dos bueiros 
existentes no entorno do Bosque Municipal Manoel Jorge, localizado no Jardim Santa Rosa. 
 

16. N. 400/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a manutenção da Rua Niterói, no Jardim São Jorge, nos moldes 
que especifica (recapeamento e limpeza de um bueiro em frente ao n. 264). 
 

17. N. 401/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação de placa "Proibido Jogar 
Lixo/Entulho" em terreno localizado na Rua Dante Gazzetta, em frente ao número 1113, no 
Jd. Fadel. 
 

18. N. 402/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indica ao Poder Executivo a adoção de medidas para manutenção do asfalto da rua Olívio 
Belinate (trecho próximo a rotatória situada entre rua Olívio Belinate e Pascoal Piconi). 
 
 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

1. N. 81/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Divair Moreira. 
 

2. N. 82/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Vieira de Souza. 
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015. 
 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua décima segunda sessão ordinária do terceiro ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 14 
(quatorze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Aparecida Rosa de Trento 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta 
a sessão, o diretor realiza a leitura das informações que integram a fase informativa. FASE 
INFORMATIVA: Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 369/2015 que indica a 
implantação de lombada, com urgência, na Rua 15 de novembro, próximo ao n. 830, no 
Centro. INDICAÇÃO N. 370/2015 que indica a necessidade de limpeza (varredura e 
capinação) das guias e calçadas em toda extensão da Rua João Bolsan, no Residencial 
Mathilde Berzin. INDICAÇÃO N. 371/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade com 
certa urgência de corte e poda das árvores, a limpeza do passeio público, em toda sua 
extensão da Rua Guadalajara, no Jardim do São Jorge. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, INDICAÇÃO N. 372/2015 que indica a necessidade de limpeza (varredura e 
capinação) das guias e calçadas na Avenida Brasil, próximo da Escola Vereador Osvaldo 
Luiz da Silva, no Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 373/2015 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de retirada de entulho e operação tapa-buraco em todas as ruas do Jardim São 
Francisco. INDICAÇÃO N. 374/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
sinalização no solo (faixa de pedestre) em frente do Hospital Municipal na Avenida João 
Bassora. INDICAÇÃO N. 375/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada 
de entulho a limpeza do passeio público que se encontra com mato alto na Rua José Pizzo 
entre os bairros Residencial Parque Klavin e XXIII de maio. INDICAÇÃO N. 376/2015 que 
indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Dr. Atayde Gomes, no Jardim Maria Helena. Do vereador JOSÉ 
PEREIRA, INDICAÇÃO N. 377/2015 que indica a implantação de postes com braço duplo no 
Velório e no Hospital (semelhantes aos existentes no Bosque Manoel Jorge). Do vereador 
VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 378/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
recuperação de uma antiga lombada, e também de recape na Rua Sumaré, de frente ao 
número 84, no jardim Eneides. INDICAÇÃO N. 379/2015 que indica ao Poder Executivo que, 
através dos setores competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua, IV, entre 
as ruas Porphirio A. Preto e Roberto B. Finisguerra no Jardim São Francisco. INDICAÇÃO N. 
380/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a 
recuperação da malha asfáltica da Rua, Benedito Crempe, entre as Ruas IX e Porfírio A. 
Preto no Jardim São Francisco. INDICAÇÃO N. 381/2015 que indica ao Prefeito Municipal que, 
através dos setores competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua IX entre as 
Ruas Antonio Turcato, e a Rua 02, no Jardim São Francisco. INDICAÇÃO N. 382/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos em um bueiro existente no final da Rua 
Sumaré, no jardim Eneides. INDICAÇÃO N. 383/2015 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de melhorias na passagem de pedestres entre o jd. Eneides e os pontos de 
ônibus existentes na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. INDICAÇÃO N. 384/2015 que 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. MOÇÕES DE 
PESAR: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, MOÇÃO N. 77/2015 voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Mereli Perdigão Fidelis. Do vereador JOSÉ PEREIRA, MOÇÃO N. 
79/2015 voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdeci Bartolomei (faixa 01). ATA DA 
DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Em seguida o presidente 
anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI Nº. 66/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR 
VAGNER BARILON, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO 
PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS 
LOCALIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS ONDE SE REALIZAM AS FEIRAS-LIVRES, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da 
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proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, 
sendo aprovado (faixa 03). 02 – PROJETO DE LEI N. 123/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O DIA DO 
ESPIRITISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição. Por se tratar do quinto pedido de vista, o 
mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 04). 03 – PROJETO DE LEI N. 
05/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO, VIA INTERNET, DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PLANTÕES 
MÉDICOS. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da 
proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, 
sendo aprovado (faixa 05). 04 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 07/2015 DE AUTORIA DO 
VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 
CONVÊNIO COM AS CLÍNICAS VETERINÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição. Por se tratar do quinto pedido de 
vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 06). 05 – PARECER DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO 
DE LEI N. 09/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE DISPÕE 
SOBRE A CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E REUSO DAS ÁGUAS PROVENIENTES DA 
CONDENSAÇÃO PRODUZIDA POR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido 
ao Plenário, sendo aprovado (faixa 07). 06 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 10/2015 DE AUTORIA 
DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE 
FARMÁCIAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo 
é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 08). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
11/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE PROÍBE A 
CONTRATAÇÃO DE VEREADOR NÃO REELEITO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, 
CHEFIA E ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA DURANTE O 
PERÍODO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo 
pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 09). Após o 
intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: 
REQUERIMENTO N. 172/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações 
do Prefeito Municipal sobre a existência de estudos voltados a implantação de obras contra 
enchente e desassoreamento do Ribeirão Quilombo. A discussão e votação da proposição 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 10). REQUERIMENTO N. 
254/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a limpeza do terreno situado na Rua Americana, no Jardim Eneides. 
A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 11). REQUERIMENTO N. 255/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre os estudos voltados à 
substituição dos kits escolares por cartão. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 12). REQUERIMENTO N. 256/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do E. Tribunal de Justiça de São Paulo sobre as medidas 
adotadas com relação à interdição do Fórum de Nova Odessa e o pleno restabelecimento 
das atividades judiciárias no nosso município. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 13). REQUERIMENTO N. 257/2015 de autoria do vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, solicita informações complementares do Prefeito Municipal sobre as 
medidas adotadas com relação à interdição do Fórum de Nova Odessa e ao pleno 
restabelecimento das atividades judiciárias no nosso município. É colocado em discussão, o 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido (faixa 14). REQUERIMENTO N. 258/2015 de autoria do vereador 
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SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a adoção 
de novas ações para intensificar o patrulhamento com bicicletas pela Guarda Municipal ou 
Polícia Militar. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 259/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal e dos Correios sobre a falta de banheiros (comuns 
e adaptados), bebedouros e rampas de acesso na agência situada na Rua Rio Branco, 
esquina com a Rua Washington Luiz. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 16). REQUERIMENTO N. 260/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a adaptação da quadra do 
Ginásio do São Manoel para a prática do Goalball. É colocado em discussão, o vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 17). REQUERIMENTO N. 261/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
limpeza de todas as bocas de lobo situadas na Avenida Carlos Botelho e na Rua Rio Branco. 
É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 18). REQUERIMENTO N. 
262/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Chefe do Executivo, sobre a construção de uma boca de lobo e a limpeza da boca de lobo 
situada no final da Rua Pedro Pinheiro Alves, no Jardim Fadel. É colocado em discussão, o 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 19). REQUERIMENTO N. 263/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as 
medidas que poderão ser adotadas com relação à infiltração de água na calçada, a 
colocação de uma placa "proibido jogar entulho" e aterrar um buraco que se encontra com 
água parada no final da Rua Pedro Pinheiro Alves, no Jardim Fadel. É colocado em 
discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 20). REQUERIMENTO N. 264/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o atendimento 
prestado a pacientes oriundos de outros municípios. A discussão e votação da proposição 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 21). REQUERIMENTO N. 
265/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do 
presidente da OAB de Nova Odessa sobre as medidas adotadas com relação à interdição do 
Fórum e o pleno restabelecimento das atividades judiciárias no nosso município. É colocado 
em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 22). REQUERIMENTO N. 266/2015 de autoria 
do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a possibilidade de rescisão de contrato com a Organização Social em Saúde ICV - 
Instituto de Ciências da Vida. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
23). REQUERIMENTO N. 267/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, 
solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre os estudos para implantação de 
ciclovias no entorno do Instituto de Zootecnia. É colocado em discussão, a vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 24). REQUERIMENTO N. 268/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de cessão de 
servidores municipais para auxiliar no serviço de distribuição domiciliar de 
correspondências realizado pelos Correios. É colocado em discussão, o vereador AVELINO 
XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 25). REQUERIMENTO N. 269/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre os programas de higiene bucal nas 
unidades municipais de ensino (EMEF's, EMEIS e creches). É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 26). REQUERIMENTO N. 270/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de aulas de 
natação para a terceira idade na Piscina Edmundo Corteze. É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 27). REQUERIMENTO N. 271/2015 de autoria do vereador CELSO 
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GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a troca de 
lixeiras existentes do lado externo do hospital municipal Acilio Carreon Garcia. É colocado 
em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 28). REQUERIMENTO N. 272/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre projeto voltado a construção de cobertura em frente ao pronto socorro do 
Hospital municipal Acilio Carreon Garcia. É colocado em discussão, o vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 29). REQUERIMENTO N. 273/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o prazo para 
término das obras do hospital municipal Acilio Carreon Garcia. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 30). REQUERIMENTO N. 274/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações ao Poder Executivo, acerca do funcionamento 
do Cartório Eleitoral. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 31). 
REQUERIMENTO N. 275/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
existências de projetos de arborização para espaços públicos, pelas razões que especifica. É 
colocado em discussão, a vereadora CARLA FURINI DE LUCENA solicita vista da proposição, 
sendo atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 32). REQUERIMENTO N. 276/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre as árvores da praça situada no Residencial Mathilde Berzin. A discussão e votação da 
proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 33). 
REQUERIMENTO N. 277/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
cópia dos comprovantes de pagamento das contas telefônicas da creche do Klavin, do 
período de janeiro a março do corrente ano. A discussão e votação da proposição restaram 
prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 34). REQUERIMENTO N. 278/2015 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do 
Prefeito Municipal sobre o furto de uma pá-carregadeira ocorrido em 11 de setembro de 
2014. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor 
no Plenário (faixa 35). REQUERIMENTO N. 279/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita as informações abaixo especificadas relacionadas aos veículos que 
compõem a frota municipal. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, 
ante a ausência do autor no Plenário (faixa 36). REQUERIMENTO N. 280/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o 
Programa Municipal de Bolsas de Estudos - Lei n. 2.805, de 12 de fevereiro de 2014. A 
discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 37). REQUERIMENTO N. 281/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as represas do município e o 
racionamento de água. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a 
ausência do autor no Plenário (faixa 38). REQUERIMENTO N. 282/2015 de autoria do 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre a implantação de Unidade Básica de Saúde e creche para atender os 
moradores do Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 39). REQUERIMENTO N. 283/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 
2.860/2014, que cria o Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. É 
colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 40). REQUERIMENTO N. 
284/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.804/2014, que dispõe sobre a 
instalação de semáforos sonoros para auxiliar a travessia de pessoa com deficiência visual 
e de pessoas com baixa visão e mobilidade reduzida em vias do Município. É colocado em 
discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 41). REQUERIMENTO N. 285/2015 de autoria 
do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal e 
dos Deputados Vanderlei e Cauê Macris, sobre a existência de estudos voltados a reforma/ 
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duplicação da Rodovia Rodolfo Kivitz, conforme especifica. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 42). REQUERIMENTO N. 286/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre os pagamentos realizados ao 
funcionário que especifica. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 43). 
REQUERIMENTO N. 287/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, 
para fins de fiscalização, cópia dos documentos relacionados ao fornecimento de água, 
através de caminhões pipas, realizado pela Coden. É colocado em discussão, o vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 44). REQUERIMENTO N. 288/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o interesse em 
solicitar ao Governo do Estado que o Programa Viva Leite seja estendido as pessoas com 
mais de 60 anos nos mesmos moldes da capital. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 45). REQUERIMENTO N. 289/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre o envio de um 
projeto a esta casa de leis que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de gasolina, 
transportadoras, lava jatos, locadora de veículos, empresas de ônibus a efetuar a instalação 
de equipamentos para reutilização da água. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 46). REQUERIMENTO N. 
290/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre o término das obras da Academia da Saúde ao lado da UBS 05 - 
Jardim Alvorada. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 47). REQUERIMENTO N. 291/2015 de autoria do vereador 
JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Chefe do Executivo e da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, sobre a adesão do Município no programa 
Equipagem de Conselhos Tutelares. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 48). REQUERIMENTO N. 292/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre as medidas que poderão ser adotadas com relação a três problemas antigos 
existentes no Jardim São Jorge: (a) acúmulo de água no cruzamento da Rua Guadalajara 
com as ruas Aracaju, São Luís, Belém e Manaus; (b) construção de guias e passeio público 
na Rua Guadalajara e (c) limpeza do Ribeirão Quilombo. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 49). 
REQUERIMENTO N. 293/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados à implantação de redutor 
de velocidade na Rodovia Rodolfo Kivitz, na rotatória do Klavin e outras melhorias. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 50). REQUERIMENTO N. 294/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
estudo voltado à limpeza e implantação do passeio público na Avenida Brasil, no Jardim 
Marajoara. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 295/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
implantação de sinalização de solo e faixa de pedestre em todas as ruas do Jardim 
Capuava. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 52). REQUERIMENTO N. 296/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
implantação de sinalização de solo e faixa de pedestre em todas as ruas do Jardim 
Alvorada. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 53). REQUERIMENTO N. 297/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
instalação de um subdistrito da Polícia Militar na região do Jardim Santa Rita I e II, conforme 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 54). REQUERIMENTO N. 298/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da Empresa 
Galvani Engenharia sobre a existência de estudos voltados à colocação de rampas para 
garantir a acessibilidade na Rodovia Rodolfo Kivitz, no trecho que especifica. É colocado em 
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discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
55). REQUERIMENTO N. 299/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação da isca de Insetos nas 
residências visando identificar focos de dengue. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 56). REQUERIMENTO N. 
300/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita o fornecimento 
de certidão para instruir projeto de lei voltado à denominação das Ruas da Estância Hípica. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 57). REQUERIMENTO N. 301/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a mortandade de peixes na 
lagoa do Bosque Manoel Jorge. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 58). REQUERIMENTO N. 302/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o acréscimo da ausência abonada (Lei n. 
2.765/2013) no rol de afastamentos não computáveis como ausências, fixado pelo art. 2º 
da Lei n. 2.925/2014, que dispõe sobre a concessão de bonificação, aos profissionais da 
educação, em efetivo exercício de suas atividades, na rede pública municipal de Ensino e 
dá providências. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 59). 
REQUERIMENTO N. 303/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de sinalização proibindo a parada e 
o estacionamento de veículos na Avenida Dr. Eddy Freitas Crissiúma, em frente ao n. 527, 
no Jardim Bela Vista, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 60). REQUERIMENTO N. 
304/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a implantação de cobertura e bancos no ponto de ônibus da Rua 
Manoel de Oliveira Azenha (em frente ao Depósito do Alemão), no Jardim São Manoel. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 61). REQUERIMENTO N. 305/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI 
DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de um ponto de 
ônibus com cobertura na Rua Sônia Solange Moraes, em frente ao n. 390, no Jardim 
Campos Verdes. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 62). REQUERIMENTO N. 306/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da EMTU sobre a possibilidade de 
disponibilização de assentos nos pontos de ônibus em conformidade à norma técnica NBR 
9050/2004, especificamente em relação à pessoa obesa. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 63). 
REQUERIMENTO N. 307/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de cobertura e bancos nos pontos 
de ônibus situados nas ruas João C. Pedrosa e Vitório Fadel, no Jardim Marajoara. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 64). REQUERIMENTO N. 308/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a limpeza das galerias pluviais situadas na 
Rua Azil Martins. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 65). REQUERIMENTO N. 309/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de 
lombada na Rua Brasília, na altura do n. 182, no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 66). 
REQUERIMENTO N. 310/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 1.549/1997, que 
dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas para deficientes físicos e idosos e dá 
outras providências. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 67). REQUERIMENTO N. 311/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 2.923/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, 
supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres do Município de Nova Odessa de 
disponibilizar funcionários capacitados para auxiliar as pessoas com deficiência visual a 
efetuar suas compras e dá outras providências. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 68). REQUERIMENTO N. 
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312/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal e da CPFL sobre a substituição das lâmpadas queimadas na extensão Rua João de 
Barro - Jardim 23 de Maio. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 69). REQUERIMENTO N. 313/2015 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a divulgação da lista de espera para vagas em creche municipal, no site da Prefeitura 
Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 70). REQUERIMENTO N. 314/2015 de autoria do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o envio 
de um projeto a esta casa de leis, criando um Programa Municipal de apoio e Assistência 
aos pacientes transplantados. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 71). REQUERIMENTO N. 315/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a o rebaixamento da guia para acesso dos deficientes na faixa elevadas 
para travessia de pedestres no trecho duplicado da Rodolfo Kivitz. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 72). 
REQUERIMENTO N. 316/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações complementares do Prefeito Municipal sobre a qualidade da água da Represa 
Recanto I (cópia do relatório de análise n. 20.12.14.01, emitido pela GRANDIS Assessoria e 
Análises Ambientais). É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 73). 
REQUERIMENTO N. 317/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as despesas com combustível realizadas nos 
exercícios de 2013 e 2014. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 74). 
REQUERIMENTO N. 318/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações da Coden sobre eventual limpeza da caixa d'água no último dia 29 de março 
(mortandade de peixes na lagoa do Bosque Manoel Jorge). É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido (faixa 75). 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, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 76). REQUERIMENTO N. 320/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, convoca o Secretário de Desenvolvimento Econômico e convida as autoridades 
que especifica para prestar informações sobre a Massa Falida da empresa Eletrocast 
Indústria e Comércio Ltda. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 77). REQUERIMENTO N. 321/2015 de autoria da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 1.735, de 27 de março de 2000, que institui o "Programa Ver e Ouvir 
para Aprender" no decorrente ano. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 78). REQUERIMENTO N. 322/2015 de 
autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal e 
da CPFL sobre a possibilidade de substituição dos postes de madeira existentes ao longo da 
Avenida Ampélio Gazzetta. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 79). REQUERIMENTO N. 323/2015 de autoria da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as 
medidas que serão adotadas com relação aos problemas existentes no final da Rua Vitória 
(sentido Residencial Triunfo), no Jardim São Jorge (calçada incompleta e presença de 
entulho). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 80). REQUERIMENTO N. 324/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de 
projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover Campanha Municipal com o 
objetivo de conceder prêmios aos contribuintes que estão em dia com os impostos 
municipais. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 81). REQUERIMENTO N. 325/2015 de autoria do vereador 
VAGNER BARILON, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
prestar serviços às pessoas ostomizadas na Unidade Básica de Saúde - 5, conforme 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
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APROVADO por unanimidade (faixa 82). REQUERIMENTO N. 326/2015 de autoria do vereador 
VAGNER BARILON, solicita informações do Chefe do Poder Executivo e do síndico do 
Condomínio Dona Ester sobre a possibilidade de abertura da Avenida Natália Klava Muth, 
pelas razões que especifica. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 83). 
REQUERIMENTO N. 327/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações complementares do Chefe do Executivo sobre a utilização de motocicletas pela 
Guarda Civil Municipal. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 84). 
REQUERIMENTO N. 328/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 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. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 85). REQUERIMENTO N. 
329/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de retirada da lombada situada na Avenida Dr. Ernesto 
Sprogis, em frente ao n. 806. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
86). REQUERIMENTO N. 330/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a execução da proposta de governo voltada à 
realização de ciclos de palestras para os pais de alunos da rede municipal de Educação 
sobre assuntos como drogas, violência, sexualidade, etc. É colocado em discussão, o 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido (faixa 87). REQUERIMENTO N. 331/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações ao Chefe do Poder Executivo sobre a 
contratação de professores de Música para atuar na Educação Infantil. É colocado em 
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 88). REQUERIMENTO N. 332/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre as despesas com publicidade realizadas nos exercícios de 2013 e 2014. A 
discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 89). REQUERIMENTO N. 333/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita cópia da prestação de contas do Instituto Ciências da Vida, dos 
relatórios e do processo administrativo que especifica. A discussão e votação da proposição 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 90). REQUERIMENTO N. 
334/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, encaminha informações ao 
Ministério Público sobre a rede municipal de Saúde, para adoção das medidas cabíveis. A 
discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no 
Plenário (faixa 91). MOÇÃO N. 25/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
aplausos ao assessor de gabinete Edison Antonio Teixeira. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 92). 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 93). MOÇÃO N. 36/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao Diretor de Programas e Projetos Educacionais, Sr. 
Achile Nicola Fosco. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 94). MOÇÃO N. 38/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, aplausos à Paróquia de São Jorge pela inauguração do Salão de Eventos 
James Leroy Vaughan. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 95). MOÇÃO N. 39/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Esportes pela 
inauguração da primeira academia adaptada para pessoas com deficiência "Leonildo Felipe 
Bichof". É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA 
por unanimidade (faixa 96). 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 97). MOÇÃO N. 45/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a Secretaria Municipal de Educação pela 
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regulamentação do Programa Municipal de Bolsas de Estudos, nos termos da Lei n. 2.805, 
de 12 de fevereiro de 2014. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 98). MOÇÃO N. 49/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o diretor de Transporte e 
Sistema Viário, Sr. André Fernando Faganello, e com toda a sua equipe, pelo belíssimo 
trabalho que vem realizando em Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 99). MOÇÃO N. 50/2015 de 
autoria do vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Rotaract Club de Nova 
Odessa, pelas ações desenvolvidas em comemoração à Semana Mundial do Rotaract. É 
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 100). MOÇÃO N. 51/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, 
congratulações com o jovem Mateus Rosa Tognella, Representante Distrital do Rotaract, 
pelas razões que especifica. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 101). MOÇÃO N. 52/2015 de autoria do 
vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com o Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras, Secretário 
Municipal de Saúde. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 102). MOÇÃO N. 53/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, aplausos à servidora Fernanda Rodrigues Dagrela. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 103). MOÇÃO 
N. 54/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subseção de Nova Odessa, pelo ato cívico realizado no último dia 12 
de março. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 104). MOÇÃO N. 55/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, congratulações com os pastores Wagner Longhi e Ivonilde Farias pelos trabalhos 
desenvolvidos no Conselho de Pastores Evangélicos de Nova Odessa - COPENO. É colocada 
em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade 
(faixa 105). MOÇÃO N. 56/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com 
os pastores abaixo especificados, pela formação da nova diretoria do Conselho de Pastores 
Evangélicos de Nova Odessa - COPENO. É colocada em discussão, não havendo. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 106). MOÇÃO N. 57/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a Guarda Civil Municipal pelo trabalho 
realizado que culminou na redução dos índices de criminalidade no município. É colocada 
em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade 
(faixa 107). MOÇÃO N. 58/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao prefeito 
Benjamim Bill Vieira de Souza e ao deputado Davi Zaia, pela implantação da praça modelo 
Dr. Cezar Souza Ladeia. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 108). MOÇÃO N. 60/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos a Sra. Andréa Souza e ao Fundo Social de 
Solidariedade de Nova Odessa pelos trabalhos realizados em relação ao combate à dengue 
em nosso município, pelas razões que especifica. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 109). 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 110). 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 111). 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 112). MOÇÃO N. 67/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o grupo Amigos Especiais pela realização 
da Primeira Caminhada de Conscientização de Nova Odessa. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 113). MOÇÃO 
N. 69/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, repúdio à empresa ALL - 
América Latina Logística, pelas razões que especifica. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 114). MOÇÃO 
N. 70/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o Prefeito 
Municipal e com os servidores Aryhane Massita, Fernanda Dagrela, José Carlos de Castro, 
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Adalto Nunes, José Bueno e Francisco Domiciano, em face do sucesso do projeto ambiental 
para descarte correto de entulhos e reciclados (Ecopontos). É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 115). 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. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante 
a ausência do autor no Plenário (faixa 116). MOÇÃO N. 73/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, congratulações com o diretor de Vigilância em Saúde, Sr. Manuel Messias de 
Oliveira, em razão das ações desenvolvidas no combate à Dengue - "Dengue Nem Vem que 
Não Tem". É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 117). MOÇÃO N. 74/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, apelo ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo postulando a adoção das medidas 
necessárias voltadas à implantação de sistema eletrônica (digital) aos processos no Fórum 
de Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 118). MOÇÃO N. 75/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o deputado estadual Cauê Macris, novo líder 
do Governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 119). 
MOÇÃO N. 76/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o 
Diretor de Cultura e Turismo, Sr. Leonardo Blanco, com o diretor geral do espetáculo, Sr. 
João Prata, com os organizadores, atores e demais participantes da 18ª Encenação da 
Paixão de Cristo de Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 120). MOÇÃO N. 78/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações com o Prefeito Municipal pela 
inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, ocorrido 
no último dia 8 de abril do corrente ano. É colocada em discussão, não havendo. É colocada 
em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 121). MOÇÃO N. 80/2015 de autoria 
do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a Igreja Batista Bela Vista, pelos 27 anos de 
organização em Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 122). Após, o presidente informa que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 27 de abril de 2015. Nada mais havendo a 
tratar, declara encerrada a sessão (faixa 123). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário   Presidente   2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 172/2015 
  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudos voltados a implantação de obras 

contra enchente e desassoreamento do Ribeirão 

Quilombo. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

A necessidade de desassoreamento e obras que combatam as enchentes do 

Ribeirão Quilombo é assunto recorrentemente tratado pelos vereadores desta Casa 

Legislativa.  

E o tema não é novo: em fevereiro de 1994, através do requerimento n. 15/1994, 

de autoria de Carlos Dobelin foram solicitadas informações do então Prefeito de Nova 

Odessa sobre as obras para alargamento e afundamento do Ribeirão Quilombo. Na ocasião, 

o ex-vereador afirmou que tais obras vinham sendo solicitadas há mais de quinze anos e 

que se “as mesmas não fossem executadas com urgência, o Rio iria transbordar e causar 

grandes prejuízos aos moradores mais próximas de suas margens e que realmente já está 

acontecendo”. 

Depois disso, o assunto foi retomado em outras dezesseis1 (16) oportunidades 

(dados obtidos no site da Câmara Municipal, em consulta aos requerimentos e utilizando-se 

as palavras-chaves: “desassoreamento” e “ribeirão”). 

Verifica-se, de forma clara que, independente do agente político que ocupava o 

cargo de Chefe do Poder Executivo, vários requerimentos foram feitos à Administração local 

para tentar resolver a questão das inundações provenientes do transbordamento do 

Ribeirão Quilombo. 

Em que pese a insistência desta Casa Legislativa, até o presente momento, os 

investimentos feitos pelo Município não chegaram à solução do problema dos alagamentos 

na citada região, causando inequívocos prejuízos a diversas famílias novaodessenses. 

Considerando-se a pouca efetividade da Administração local no sentido de resolver 

o problema, alguns munícipes buscaram a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer 

a responsabilidade da Administração decorrente de sua omissão administrativa. Registre-se 

que nos últimos 10 (dez) anos foi desassoreado cerca de 2,4km (1,9 Km da Administração 

anterior e 0,5 Km da atual Administração) do Ribeirão Quilombo, restando ainda cerca de 

4,5 Km que necessitam da referida obra. 

Nesse sentido, no último dia 23 de fevereiro o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo manteve decisão da 1ª Vara Cível de Nova Odessa, que condenou a Prefeitura de 

Nova Odessa a pagar indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e materiais (R$ 

1.701,68) a um morador do jardim São Jorge que teve sua casa alagada em 2011, em 

decisão assim ementada: 

                     
1 93/1998 (Autor: Dimas Starnini); 112/1998 (Autor: Antonio José Rezende Silva); 30/1999 (Autor: Antonio José 

Rezende Silva); 352/2000 (Autora: Neureliza Boscaro Kokol); 652/2001 (Autor: Antonio José Rezende Silva); 
480/2002 (Autor: Carlos Humberto Turcato); 357/2005 (Autor: Nivaldo Luís Rodrigues); 517/2011 (Autor: Vagner 
Barilon); 40/2012 (Autor: Vagner Barilon); 161/2012 (Autor: Vagner Barilon); 174/2012 (Autor: Vagner Barilon); 
262/2012 (Autor: Vagner Barilon); 32/2013 (Autor: Vagner Barilon); 425/2013 (Autor: Vladimir Antonio da Fonseca); 
900/2013 (Autor: Cláudio José Schooder); 1149/2013 (Autor: Cláudio José Schooder). 
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“INDENIZAÇÃO. Fazenda Pública. Município de Nova Odessa. Enchente. Inundação da 

residência do autor. 

Omissão da Administração em realizar obras necessárias à solução do problema na 

região, situada nas proximidades do Ribeirão Quilombo. Dever de indenizar. Força maior não 

caracterizada. Circunstâncias do caso concreto que justificam se aceite, para a fixação da 

indenização correspondente aos prejuízos sofridos pelos bens móveis danificados, as notas 

fiscais trazidas com a inicial. Indenização pelo dano moral corretamente arbitrada. Recurso 

não provido”. 

Dada a relevância, o assunto ganhou os holofotes da imprensa local, estampando a 

capa do Jornal de Nova Odessa no último dia 28 de fevereiro, em matéria intitulada “Justiça 

condena Prefeitura por alagamento ocorrido em 2011”.  

Ante ao exposto e considerando-se que a Municipalidade poderá sofrer grandes 

prejuízos econômicos se for condenada em processos similares, REQUEIRO aos nobres 

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

ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre as medidas que a Prefeitura 

Municipal pretende adotar para solucionar esta questão. 

 

Nova Odessa, 05 de março de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 

 

 

 
 

Trecho do Ribeirão Quilombo que passa por Nova Odessa. 

 

 

Legenda:  Vermelho: Trecho total do Ribeirão em Nova Odessa (aprox. 9,4 Km). 

 Amarelo: Trecho de aprox. 2 Km desassoreado entre 2004 e 2012. 

 Verde: Trecho de aprox. 0,5 km desassoreado entre 2013 e 2014. 
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REQUERIMENTO N. 201/2015  
 
Assunto: Solicita cópia do laudo expedido pelo Corpo de 
Bombeiros em relação ao Hospital Municipal.  

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 se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia do laudo expedido pelo Corpo de 
Bombeiros em relação ao Hospital Municipal. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

************************************************************************************ 
 
REQUERIMENTO N. 219/2015 

 
Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal ao requerimento n. 480/2013 que trata sobre a 
implantação e regularização das construções de 
condomínios verticais, conforme especifica. 

 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando que no ano de 2004, o Senhor Willian Samartim Júnior, sobrinho do 
Ex-Prefeito Manoel Samartin, ingressou com ação popular (Processo n. 1.762/2004) para 
suspender aprovação de  loteamentos no município. Na época foi deferida a liminar,  
processo extinto. 

Considerando, ainda, a Lei Complementar n. 20/2008, que restringia a aprovação 
de novos loteamentos horizontal por vinte anos, cujo projeto foi de autoria do sobredito ex-
prefeito.  

Considerando, também, que no período de 2005 a 2012 foram aprovados oito (08) 
empreendimentos imobiliários que culminaram na implantação de 2321 (dois mil, trezentos 
e vinte e um) apartamentos em Nova Odessa. 

Considerando que as regras para a implantação de condomínios verticais diferem 
das regras exigidas para loteamentos horizontais, especialmente no tocante ao sistema de 
abastecimento de água e coleta e afastamento de esgoto, por exemplo,  porcentagem de 
áreas de lazer, institucionais e outras.  

Considerando, por último, que os questionamentos apresentados no requerimento 
n. 480/2013 foram parcialmente respondidos, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do 
Executivo, postulando se digne prestar as informações abaixo especificadas: 

a) Qual a contrapartida das construtoras para o Município?  
b) Requer cópia das matrículas, bem como do valor venal do ano das transações 

imobiliárias. 
c) Qual o valor de mercado dos respectivos terrenos onde foram construídos os 

prédios em questão? 
d) Quem eram os proprietários anteriores? 
e) Requer cópia dos seguintes documentos: 1. Relatório de Impacto de Vizinhança, 

2. Estudo de Impacto Viário, em especial do Residencial das Américas, 3. Diagnóstico por 
Demanda de Equipamentos Públicos Urbanos, 4. Estudos de Impacto Ambiental. 

f) Existem autorizações para construção de edifícios na atual Administração, 
excetuados os projetos habitacionais para população de baixa renda. 

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício à Dra. Beatriz Binello Valerio 
Desmaret, Promotora de Justiça de Nova Odessa, dando-lhe ciência da presente proposição. 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 249/2015  
 

Assunto: Solicita relação dos empregos de provimento em 

comissão que integram os quadros da Coden.  

 

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 se digne enviar a esta Câmara Municipal relação dos empregos de provimento 

em comissão que integram os quadros da Coden, contendo o número de empregos 

existentes, o padrão de vencimento e a indicação se o mesmo está vaga ou ocupado.  

 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

REQUERIMENTO N. 250/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as despesas com pessoal no período de janeiro a março 

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 se digne prestar as informações abaixo especificadas relacionadas às despesas 

com pessoal no período de janeiro a março do corrente ano: 

a) Favor informar o valor mensal da folha de pagamento dos servidores, apontando 

o total gasto com comissionados e o total gasto com o pessoal concursado no período de 

janeiro a março do corrente ano. 

b) Quantos empregos de provimento em comissão a Prefeitura possui? Quantos 

estão preenchidos e quantos estão vagos?     

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 254/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a limpeza do terreno situado na Rua Americana, no Jardim 

Eneides. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

 

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

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

Chefe do Executivo, postulando informações sobre a data prevista para a limpeza do 

terreno situado na Rua Americana, no Jardim Eneides. 

O local está com vegetação alta e muito lixo, sendo um ambiente propício ao 

surgimento de ratos, baratas e animais peçonhentos, além do mosquito transmissor da 

Dengue. 

Registre-se, por último, que a necessidade da limpeza já foi apontada ao Executivo 

através da indicação n. 135/2015. 

 

Nova Odessa, 26 de março de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 264/2015  

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre o atendimento prestado a 
pacientes oriundos de outros municípios. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 

Na semana passada, a imprensa regional expôs uma situação bastante discutida 

em nossa cidade, relacionada ao atendimento médico prestado a pacientes oriundos de 

outros municípios.  

Na matéria intitulada “Moradores de Americana vão para NO”, veiculada no jornal 

“O Liberal”, do último dia 27 de março, verifica-se, com clareza, que moradores de outros 

municípios optam pelo Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, por ser o 

atendimento em Nova Odessa mais célere e eficaz que o obtido em suas cidades de 

origem. 

A matéria informa, ainda, que a quantidade de prontuários cadastrados no hospital 

local também chama atenção, uma vez que, com cerca de 50 mil habitantes, a cidade tem 

cerca de 100 mil usuários.    

Diferentemente do atendimento de urgência2 e emergência3, que, por sua 

natureza, deve estar disponível a todas as pessoas, indiscriminadamente, esses pacientes, 

em sua quase totalidade, buscam o atendimento ambulatorial4 que não conseguem em 

seus municípios, sobrecarregando, indevidamente, a nossa rede municipal de Saúde. 

A problemática já foi anteriormente discutida nesta Casa Legislativa em relação 

aos pacientes oriundos de Sumaré.  

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 atendimento prestado a pacientes oriundos de outros 

municípios, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) A Secretaria de Saúde possui mecanismo voltado ao controle do atendimento de 

pacientes oriundos de outras cidades? 

b) Na afirmativa a resposta anterior, qual o número de pacientes atendidos 

mensalmente? 

c) Na negativa, a Secretaria pretende implantar o referido controle? 

d) A Secretaria de Saúde possui mecanismo voltado ao controle do atendimento de 

pacientes que possuem convênio médico? 

e) Na afirmativa a resposta anterior, qual o número de pacientes atendidos 

mensalmente? 

f) Na negativa, a Secretaria pretende implantar o referido controle?  

Nova Odessa, 30 de março de 2015. 

 

JOSÉ PEREIRA 

                     
2 Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de 
vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.   
3 Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em 
risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 
4 Atendimento ambulatorial é o serviço médico que deve prestar o primeiro atendimento à maioria 
das ocorrências médicas, tendo caráter resolutivo para os casos de menor gravidade e encaminhando 
os casos mais graves para um serviço de urgência e emergência ou para internamento hospitalar, 
para cirurgia eletiva ou para atendimento pelo médico especialista indicado para cada paciente.   
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REQUERIMENTO N. 266/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a possibilidade de rescisão de contrato com a 

Organização Social em Saúde ICV-  Instituto de Ciências 

da Vida.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O projeto de lei 60/2014 que dispõe sobre a autorização à Prefeitura do Município 

de Nova Odessa para firmar contrato de gestão com Organização Social em Saúde no 

âmbito do Município, nos termos que especifica, e dá outras providências foi aprovado por 

esta casa de leis par oferecer aos munícipes um atendimento de qualidade na área de 

saúde. 

Na exposição de motivos elencados no projeto foi citado:  

 Melhorar o quadro situacional da Saúde no Município de Nova Odessa, à vista da 

caótica situação do pessoal e equipamentos, repercutindo diretamente na qualidade de 

vida dos cidadãos. 

É sabido que a gestão da Saúde na Administração Pública de qualquer esfera de 

governo é ponto nevrálgico e sofre de males crônicos que vão desde desqualificação 

profissional, passando por deficiência no atendimento, sucateamento de bens e 

equipamentos, até, por vezes, a completa ineficiência dos serviços prestados. 

Nossa gestão tem sofrido os impactos degradantes de anos de estagnadas 

administrações anteriores que nada fizeram para alterar tal quadro, deixando que a outrora 

bem cuidada saúde dos munícipes beirasse situação de difícil reversão, que impede à 

Administração Pública a tomada de medidas imediatas para corrigir tais distorções, 

algumas mesmo conceituais, haja vista a blindagem legal que contorna a Administração, 

restringindo sobremaneira a tomada de complexas medidas de cunho imediato. 

Nesse contexto somente o empenho concentrado e direcionado de uma gestão 

especializada em Saúde tem reais condições de oxigenar a situação no âmbito do 

Município, sanando os problemas crônicos do atendimento à Saúde no Município, o que por 

certo será alcançado mediante a firmação de contrato de gestão com instituição de notória 

especialização, escolhida após regular processo administrativo 

Após 08 meses de vigência do referido contrato evidenciamos que as melhoras não 

ocorreram e que a Organização Social em Saúde ICV não está oferecendo os serviços com a 

qualidade que foi acordada pelo contrato vigente. 

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

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

rescisão de contrato com a Organização Social em Saúde ICV – instituto de Ciências da 

Vida.  

 

 

Nova Odessa, 31 de Março de 2015. 

 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 271/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a troca de lixeiras existentes do lado externo do Hospital 

Municipal Arcilio Carreon Garcia. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

As lixeiras que estão instaladas hoje entre o hospital e o ambulatório médico, estão 

desgastadas pela ação do tempo (chuva, sol), sendo assim precisam ser trocadas 

imediatamente. 

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

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

postulando informações sobre o assunto em questão.  

 

Nova Odessa, 31 de Março de 2015. 

  

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

 

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

REQUERIMENTO N. 272/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

projeto voltado a construção de cobertura em frente ao 

pronto socorro do Hospital Municipal Arcilio Carreon 

Garcia. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

Hoje as pessoas que vão ao hospital para buscar atendimento no pronto socorro 

ficam muitas vezes do lado externo do hospital sentadas nos bancos. O grande problema é 

que não existe cobertura e os pacientes as vezes tem que ficar no sol.  

Sabemos no entanto que este problema já vem da gestão anterior, mas cabe a nós 

implementarmos mudanças que possam melhor a qualidade e comodidade do atendimento 

dispensado aos pacientes que procuraram aquela unidade hospitalar. 

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

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

postulando informações sobre o assunto em questão.  

 

Nova Odessa, 31 de Março de 2015. 

  

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 273/2015  
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
o prazo para o término das obras do Hospital Municipal 
Arcilio Carreon Garcia.  

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
A Administração tem se empenhado para oferecer um local mais adequado aos 

pacientes que procuram o atendimento no Hospital Municipal e por isso algumas obras 
foram iniciadas visando oferecer um local mais confortável. Todo hospital quando passa por 
reforma gera algumas reclamações dos pacientes, por conta de alguns procedimentos que 
ficam suspensos até a conclusão das obras. 

Alguns pacientes têm nos procurados para reclamar da espera de algumas 
cirurgias eletivas que ainda não foram marcadas pelo fato do centro cirúrgico estar 
interditado. 

Desta forma desejo saber qual o prazo para término das obras e quando o centro 
cirúrgico será liberado para o retorno dos procedimentos médicos. 

Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre o término das obras de reforma do Hospital Municipal e 
quando o centro cirúrgico será reativado. 

 
Nova Odessa, 31 de Março de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 276/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as árvores da praça situada no Residencial Mathilde 

Berzin.  

 

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 as informações abaixo especificadas, relacionadas as árvores da praça situada 

no Residencial Mathilde Berzin:  

a) Quantas árvores foram cortadas no local?   

b) Enviar cópia do laudo de saúde dessas árvores e da autorização de corte. 

c) Onde será realizada a compensação dessas árvores? 

Nova Odessa, 1º de abril de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 277/2015  

 

Assunto: Solicita cópia dos comprovantes de pagamento 

das contas telefônicas da creche do Klavin, do período de 

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

das contas telefônicas da creche do Klavin, do período de janeiro a março do corrente ano.   

Nova Odessa, 1º de abril de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 
REQUERIMENTO N. 278/2015  
 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre o furto de uma pá-carregadeira ocorrido 
em 11 de setembro de 2014. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O Jornal de Nova Odessa, edição do dia 18 de setembro de 2014, trouxe matéria 
sobre o furto de uma pá-carregadeira pertencente à Prefeitura de Nova Odessa. A matéria 
informou que o equipamento foi furtado em uma obra na qual o maquinário estava sendo 
utilizado para retirar fresa de asfalto, na cidade de Limeira.  

Instado a se manifestar sobre o assunto (requerimento n. 811/2014, de autoria do 
ilustre vereador Antonio Alves Teixeira), o Chefe do Executivo confirmou que a máquina em 
questão executava a coleta de material fresado (raspa de asfalto) no Município de Limeira. 

Informou, ainda, que, em virtude da quantidade de material a ser coletado, bem 
como da distância entre os municípios, não seria viável o deslocamento diário da pá-
carregadeira.  

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 
informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando novas informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes 
aspectos que envolvem a questão: 

a) O inquérito policial foi concluído? 
b) Houve a abertura de sindicância ou processo administrativo para apurar 

eventuais responsabilidades e o ressarcimento aos cofres municipais? Em que fase o 
processo se encontra?  

c) A máquina foi localizada e restituída a Prefeitura Municipal? 
d) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 1º de abril de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 279/2015  
 

Assunto: Solicita as informações abaixo especificadas 
relacionadas aos veículos que compõem a frota municipal.  

 
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 as informações abaixo especificadas, relacionadas aos veículos que compõem a 
frota municipal: 

a) Enviar relação contendo a placa, a marca e o modelo dos veículos que são 
abastecidos nos postos contratados. 

b) Enviar relação contendo a placa, a marca e o modelo dos veículos que estão 
sem uso. 

c) Enviar relação contendo a placa, a marca e o modelo dos veículos que foram a 
leilão.    

Nova Odessa, 1º de abril de 2015. 
 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 280/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o Programa Municipal de Bolsas de Estudos – Lei n. 2.805, 

de 12 de fevereiro de 2014. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que na edição do dia 28 de fevereiro passado, foram publicados no 

Jornal de Nova Odessa os decretos n. 3302/20155 e 3303/20156, bem como o edital de 

chamado público para instituições de ensino interessadas em firmar convênio “Bolsa 

Escola”, nos termos da Lei n. 2.805, de 12 de fevereiro de 20147, 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 se digne enviar a esta 

Câmara Municipal cópia dos seguintes documentos: 

a) Relação das instituições que protocolizaram o requerimento nos termos do 

Decreto n. 3303/2015. 

b) Relação dos alunos que obtiveram a bolsa de estudos e o desconto adquirido. 

c) Relação dos alunos que tiveram os pedidos indeferidos e as razões do 

indeferimento. 

Nova Odessa, 6 de abril de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

                     
5 Decreto n. 3302, de 24 de fevereiro de 2015, que nomeia membros para compor Comissão de 
análise da condição socioeconômica do Programa Municipal de Bolsas de Estudos, para o biênio 2015-
2016.  
6 Decreto n. 3303, de 24 de fevereiro de 2015, que regulamenta o “Programa Municipal de Bolsas de 
Estudos” na forma que especifica.  
7 Lei n. 2.805, de 12 de fevereiro de 2014, que institui o “Programa Municipal de Bolsas de Estudos” 
na forma que especifica. 
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REQUERIMENTO N. 281/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

as represas do município e o racionamento de água.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista a nota divulgada pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura, em 19 

de março do corrente ano, sobre as represas do município, intitulada “Desassoreadas, 

represas de Nova Odessa chegam a 83% da capacidade”, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre o nível de cada represa, bem como se a 

Coden está fazendo racionamento de água e os motivos dessa medida. 

Nova Odessa, 6 de abril de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

REQUERIMENTO N. 288/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o interesse em solicitar ao Governo do Estado que o 

Programa Viva Leite seja estendido as pessoas com mais 

de 60 anos nos mesmos moldes da capital.  

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

A lei municipal 2495/2011 de autoria do executivo autoriza a celebração de 

convênio com o Governo do estado de São Paulo para continuidade do município de Nova 

Odessa no Programa Viva Leite. 

O Vivaleite é um projeto social de distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, 

com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e Vitaminas A e D. Em janeiro de 

2011, a sua gestão foi transferida da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social. O objetivo é oferecer um complemento alimentar seguro e de 

alto valor nutritivo às pessoas de baixa renda, além de gerar de forma indireta, novos 

empregos no campo. O auxílio é de 15 litros de leite por mês/ beneficiário inscrito. Na 

capital e grande São Paulo as pessoas com mais de 60 anos de idade pertencentes a 

famílias com renda mensal de até dois salários mínimos também podem ser inscritas no 

programa. 

Desta forma desejo saber se Nova Odessa já solicitou a inclusão das pessoas com 

mais de 60 anos e que se encaixam no perfil definido pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social no programa nos mesmos moldes da capital 

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

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

postulando informações sobre o assunto em questão.  

Nova Odessa, 08 de Abril de 2015. 

  
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO  
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REQUERIMENTO N. 332/2015  
 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre as despesas com publicidade realizadas 
nos exercícios de 2013 e 2014. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
Em março do corrente ano, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 

133/2015, de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira, que solicitou informações 
do prefeito municipal sobre os gastos com publicidade. 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que no 
exercício de 2014 foram gastos R$ 432.253,99 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 225.343,90 (duzentos e vinte 
e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos) com “imprensa oficial” e 
R$ 210.910,09 (duzentos e dez mil, novecentos e dez reais e nove centavos) com 
“publicidade”. 

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 se digne discriminar os 
serviços realizados em 2014, classificados como “publicidade”, enviando-nos, outrossim, 
cópia das notas fiscais relacionadas à referida despesa, bem como informações sobre o 
valor gasto em 2013 com o serviço em questão (publicidade).  

Nova Odessa, 15 de abril de 2015. 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 333/2015  
 

Assunto: Solicita cópia da prestação de contas do Instituto 
Ciências da Vida, dos relatórios e do processo 
administrativo que especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 8 de abril do corrente ano, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura emitiu nota 
intitulada “Prefeitura de Nova Odessa rompe contrato com ICV”, contendo as seguintes 
informações: 

Em novembro, a entidade apresentou prestação de contas do primeiro quadrimestre 
e foram identificadas irregularidades pela Administração. Diretor de Suprimentos da 
Prefeitura, Júlio César Camargo, explicou que uma comissão técnica foi nomeada 
exclusivamente para análise das contas e que foram constatadas falta de documentos e 
não comprovação de pagamentos de encargos trabalhistas, de médicos e também de 
contas básicas como água, luz e telefone. 

Segundo Camargo, a comissão notificou a ICV sobre os apontamentos e cobrou 
explicações, que não foram feitas. “São falhas que, para nós, são graves e deveriam ter 
sido respondidas”, afirmou o diretor. Diante disso, um processo administrativo foi instaurado 
a pedido do prefeito e, novamente, foram cobrados esclarecimentos. Com o não 
posicionamento da ICV, a Prefeitura optou pela rescisão unilateral do contrato. (grifo meu)   

Em face do exposto, para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia da prestação 
de contas, dos dois relatórios e do processo administrativo acima especificados. 

Nova Odessa, 16 de abril de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 334/2015  
 

Assunto: Encaminha informações ao Ministério Público 
sobre a rede municipal de Saúde, para adoção das 
medidas cabíveis.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Na Audiência Pública da Saúde relativa ao terceiro quadrimestre de 2014, realizada 

em 27 de fevereiro do corrente ano, no Plenário desta Câmara Municipal, em cumprimento 
ao disposto na Lei Complementar n. 141/2012, foram apresentadas várias denúncias sobre 
a rede municipal de Saúde, as quais podem ser sintetizadas nos seguintes tópicos: 

a) repasses financeiros realizados pela Prefeitura ao Instituto Ciências da Vida; 
b) exercício ilegal da função por profissionais contratados pelo Instituto Ciências da 

Vida (profissionais sem a devida habilitação); 
c) distribuição irregular de medicamentos; 
d) transporte de pacientes; 
e) compras realizadas pela Prefeitura cujas notas fiscais foram irregularmente 

encaminhadas ao Instituto Ciências da Vida: 1. aquisição de 600 kg (seiscentos 
quilogramas) de presunto e queijo; 2. aquisição de veículo para a Vigilância Sanitária; 3. 
despesas do mês de março de 2014 no valor de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e 
quatrocentos reais); 

f) distribuição de medicamentos vencidos à população e incineração de 
medicamentos vencidos. 

Desde então, o vereador subscritor, juntamente com o nobre edil Antonio Alves 
Teixeira, estão postulando, junto aos demais vereadores, a subscrição do requerimento 
para a formação de Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de investigar as 
sobreditas denúncias, em cumprimento às disposições contidas no art. 77 do Regimento 
Interno. Ocorre que todas as tentativas restaram infrutíferas. 

Registre-se que desfecho semelhante têm obtido os requerimentos apresentados 
pelo subscritor sobre a rede municipal de Saúde. Ora eles são sumariamente reprovados8, 
ora eles têm a votação adiada9 por mais de dez sessões.  

De outra parte, rotineiramente a imprensa regional vem trazendo notícias acerca 
da precariedade no atendimento médico em Nova Odessa. Anexo, ao presente, algumas 
matérias veiculadas entre outubro de 2013 a fevereiro de 2015 sobre o assunto. 

Os problemas se referem desde a ausência de médicos especialistas (pediatras, 
neurologistas, ginecologistas, psiquiatras, cirurgiões clínicos, etc.) a dificuldades na 
realização de exames. 

Registre-se, por último, que o vereador subscritor entende que a rescisão 
contratual ocorrida no último dia 8 de abril não saneia eventuais irregularidades cometidas 
no período de 2013 até a presente data na gestão da Saúde, as quais devem ser 
investigadas por todos os órgãos competentes (Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, 
Ministério Público, etc.).  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao M.D. Promotor de Justiça, 
encaminhado-lhe cópia dos documentos anexos ao presente requerimento, para a adoção 
das medidas que entender cabíveis. 

Nova Odessa, 16 de abril de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

                     
8 Requerimento n. 519/2013 - Convoca o Secretário de Administração, a Secretária de Saúde, a Diretora Geral de Saúde, o Diretor 
Técnico Hospitalar e o responsável pelo Setor de Ambulâncias para prestar informações sobre assuntos relacionados à área da 
Saúde. 
Requerimento n. 745/2013 - Solicita informações do Prefeito Municipal sobre o concurso público para preenchimento dos empregos 
de médicos criados pela Lei n. 2.704, de 27 de maio de 2013. 
Requerimento n. 674/2014 - Solicita, para fins de fiscalização, relação contendo o nome e a função/cargo das pessoas contratadas 
pela Organização Social ICV – Instituto Ciências da Vida para trabalhar no Hospital e nas Unidades Básicas de Saúde. 
9 Requerimento n. 117/2015 - Solicita cópia dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as fiscalizações e 
acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da Saúde. 
Requerimento n. 143/2015 - Solicita informações do ICV sobre o número de médicos pediatras que atendem na rede municipal de 
Saúde. 
Requerimento n. 144/2015 - Solicita informações do ICV sobre o número de médicos ginecologistas que atendem na rede municipal 
de Saúde. 
Requerimento n. 145/2015 - Solicita informações do ICV sobre o atendimento médico prestado no Hospital Municipal no último dia 
7 de fevereiro. 
Requerimento n. 146/2015 - Solicita informações do ICV sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital Municipal nos dias 10, 
11 e 12 de fevereiro de 2015. 
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REQUERIMENTO N. 335/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a manutenção da calçada no entorno do Bosque Isidoro 

Bordon, na Rua Francisco Bueno, no Jardim Europa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

manutenção da calçada da Rua Francisco Bueno, no Jardim Europa.  

Em visita ao local, pude constatar a grande irregularidade na calçada, conforme as 

reclamações apresentadas. A calçada está danificada, levantada pelas raízes das árvores, 

fato que dificulta a utilização deste local por munícipes idosos, cadeirantes e outros com 

deficiência visual.    

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 reforma da referida calçada. 

Nova Odessa, 22 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 336/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de implantação de estacionamento de 

veículos em 45º graus na Rua Salvador e na Rua Recife, 

no Jardim São Jorge. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

                              

Em atenção à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de 

estacionamento de veículos em 45º graus na Rua Salvador e na Rua Recife, no Jardim São 

Jorge, nas proximidades da Paróquia São Jorge. 

Nova Odessa, 22 de Abril de 2015. 

  

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 337/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o andamento das obras que especifica no Jardim Santa 
Luíza (campo de malha e bocha, campo de futebol e 
ginásio de esportes).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do 
Executivo, com fulcro no art. 16, X da Lei Orgânica do Município, postulando informações 
sobre o andamento das seguintes obras do Jardim Santa Luiza, considerando-se a 
necessidade de oferecer novas opções de lazer à população ali residente: 

- cancha de malha e bocha; 
- campo de futebol; 
- ginásio de esportes. 
Nova Odessa, 22 de Abril de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
REQUERIMENTO N. 338/2015 
 

Assunto: Solicita informações da Prefeitura Municipal 
sobre a possibilidade de se construir um campo de bocha 
e malha no Jardim São Jorge, ao lado do Centro 
Comunitário. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Muitos moradores do Jardim São Jorge que gostam de jogar bocha e malha 
esperam ter um campo para a prática do esporte. Eles afirmam que o ideal seria a 
construção desse campo de bocha e malha ao lado do Centro Comunitário que foi feito no 
bairro, o que poderia ser associado com uma proximidade maior dos familiares e amigos. 

Ademais, os aposentados teriam no local um ponto de encontro e lazer. 
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 se construir um campo de bocha e malha 
no Jardim São Jorge, ao lado do Centro Comunitário, o que irá beneficiar um grande número 
de pessoas. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 339/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de cobertura e bancos no ponto de ônibus 

situado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, no Jardim Planalto, próximo da Igreja Santa 

Terezinha.  

 

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 implantação de cobertura e bancos no 

ponto de ônibus situado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim 

Planalto, próximo da Igreja Santa Terezinha.  

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 340/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de um ponto de ônibus com cobertura e 

bancos na Rua 4, próximo do nº 495, no Altos do Klavin.  

 

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 implantação de um ponto de ônibus 

com cobertura e bancos na Rua 4, próximo do nº 495, no Altos do Klavin. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 341/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre a substituição de um poste que está quebrado 

na Rodovia Rodolfo Kivitz, próximo do Condomínio 

Residencial Primavera. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal e à CPFL, postulando informações sobre a troca imediata de um poste de 

cimento que está quebrado, devido a um acidente, com grande risco de cair em cima de 

veículos, na Rodovia Rodolfo Kivitz, próximo ao Condomínio Residencial Primavera, 

conforme ilustram as fotografias anexas à presente proposição. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

Fotos tiradas dia 10/04/2015 
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REQUERIMENTO N. 342/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a notificação do proprietário do imóvel situado na Rua 

Ângelo Príncipe Padela próximo do nº 30, no Parque 

Fabrício, para que proceda a limpeza do local e realize a 

implantação de muro e calçada.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Parque Fabricio, que 

questionaram sobre o mato alto no terreno baldio situado na Rua Ângelo Príncipe Padela. 

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 envio de notificação ao proprietário do referido imóvel para 

que proceda a limpeza do local, a construção de muro e calçada. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

Fotos tiradas no local em 12/04/2015 
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REQUERIMENTO N. 343/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a recuperação da malha asfáltica da Rua Maria Pisoni 

Benicasa – Jardim Éden. 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

 

O trecho acima mencionado encontra-se com o asfalto bem danificado, dificultando 

a vida dos condutores de veículos que passam por aquele local.  

É uma rua com grande trafego de veículos e que precisa de manutenção constante.  

Em face do exposto, considerando a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres 

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

ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne informações sobre a recuperação da malha 

asfáltica. 

Nova Odessa, 24 de Março de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

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

REQUERIMENTO N. 344/2015  

 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e da 

empresa América Latina Logística - ALL sobre a 

implantação de ciclovia e pista de caminhada na Rua Ilda 

B. da Silva (da Ocrim até o pontilhão do São Jorge).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

No último dia 17 de abril, o vereador subscritor e um representante da empresa 

ALL percorreram a Rua Ilda B. da Silva, nas proximidades da linha férrea, com a finalidade 

de avaliar as condições do local e as medidas que poderão ser adotadas para promover a 

recuperação da via.  

Durante a visita, foi aventada a possibilidade de implantação de ciclovia e pista de 

caminhada no local, da empresa Ocrim até o pontilhão do São Jorge.     

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

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

empresa ALL, postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante a data 

prevista para o início das obras no local. 

 

Nova Odessa, 22 de abril de 2015. 

 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 345/2015 
 

Assunto: Solicita informações da CODEN e do DAEE sobre 
o sistema de abastecimento de água utilizado pelos 
condomínios verticais que especifica (poços artesianos ou 
rede municipal de abastecimento de água). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O posicionamento adotado pelo ex-prefeito Manoel Samartin em relação à política 
habitacional do Município tem suscitado vários questionamentos nesta Casa Legislativa 
devido às incongruências e aos desvirtuamentos ocasionados nessa área de vital 
importância a nossa cidade e a nossa população. 

Se por um lado, através da Lei Complementar n. 20/2008, ele restringiu a 
aprovação de novos loteamentos horizontais por vinte anos, sob o argumento de que a 
implantação de novos loteamentos comprometeria o sistema de abastecimento de água do 
Município. Por outro lado, ele foi responsável, direta e indiretamente, pela construção de 
2.321 (dois mil, trezentos e vinte e um) apartamentos em Nova Odessa. 

Algumas questões importantes sobre essa política equivocada já foram tratadas 
através dos requerimentos n. 480/2013 e n. 219/2015. 

De outra parte, procurado pela imprensa local para se manifestar sobre o último 
requerimento, o ex-prefeito Manoel Samartin disse ao Jornal de Nova Odessa que foram 
proibidos apenas “novos loteamentos” e que os prédios, além de terem sido construídos em 
loteamentos antigos, cada um desses prédios tem seu poço artesiano (in “Vereador 
denuncia ex-prefeito no MPE por tráfico de influência e sonegação”, Jornal de Nova Odessa, 
edição do dia 21 de março de 2015). 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à CODEN e ao DAEE, 
postulando as informações abaixo especificadas: 

À CODEN: 
a) Foram solicitadas ligações de água para os empreendimentos abaixo 

especificados: 
1. Condomínio Residencial Girassol – Rua José de Paiva, n. 280, Parque Fabrício; 
2. Central Park Residence – Rua Ucilio Matioli, n. 216, Jardim Santa Rosa; 
3. Condomínio Residencial Portal do Sol – Rua Rio Branco, n. 924, Jardim Santa 

Rosa; 
4. Condomínio Residencial Terra Brasil – Rua Guilherme Klavin, n. 501, Jardim 

Marajoara; 
5. Edifício Residencial Itamaraty – Rua Ernesto Mauerberg, n. 244, Jardim Bela 

Vista; 
6. Condomínio Residencial Green Village – Rua Júlio M. de Moraes, n. 176, Green 

Village; 
7. Condomínio Residencial – Estrada Municipal Rodolfo Kivitz; 
8. Condomínio Residencial Firenze – Rua João Peterlevitz;  
b) Na afirmativa, qual o consumo mensal de cada prédio? 
Ao DAEE: 
a) Foram emitidas autorizações/outorgas para implantação de poços artesianos nos 

empreendimentos acima especificados?  
b) Na afirmativa, enviar cópia das outorgas concedidas. 
Requeiro, por último, seja encaminhado ofício à Dra. Beatriz Binello Valerio 

Desmaret, Promotora de Justiça de Nova Odessa, dando-lhe ciência da presente proposição. 
 
Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

  
 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 346/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo 

sobre estudos para implantação de calçada/faixa de 

pedestres e ciclovia na praça do Residencial XXIII de Maio, 

nos mesmos moldes da Praça Modelo do Jardim Santa 

Rita. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

A vereadora subscritora foi procurada por munícipes, que utilizam a praça do 

Residencial XXIII de Maio para a prática de esportes, onde sugeriram a implantação de 

calçada/faixa de pedestres e ciclovia nos mesmos moldes da Praça Modelo do Jardim Santa 

Rita.  

Assim, diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando informações sobre estudos para implantação de calçada/faixa de pedestre e 

ciclovia na praça do Residencial XXIII de Maio, nos mesmos moldes da Praça Modelo do 

Jardim Santa Rita. 

 

Nova Odessa, 23 de Abril de 2015. 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 



 

39 
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. 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 
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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 

 

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

*************************************************************************** 
MOÇÃO N. 83/2015 

 
Assunto: 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. 

 
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 
Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Sandra Eli Queiros da Costa, por realizar 
um ótimo trabalho junto à entidade APADANO com os deficientes auditivos no Centro de 
Formação de Condutores da Auto Escola Objetiva.  

Hoje em dia se fala muito na inclusão social, mas são poucas pessoas que pensam 
e praticam algo para que ela possa realmente acontecer.  

Registre-se que a intérprete auxilia os alunos até a prova final.  
Entendemos que a postura profissional e o desprendimento da senhora Sandra 

merecem o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Cabo Oswaldo de Morais, nº 647, Nova Americana, Americana, CEP 
13465-030), dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 16 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 84/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Dr. José Lourenço Jorge 
Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. 

 
 
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 Dr. José Lourenço Jorge Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. 

Desejamos ao ilustre profissional muito sucesso nessa empreitada e que o seu 
trabalho seja coroado com grande êxito.  

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, 23 de abril de 2015. 
 

 
JOSÉ PEREIRA 

 

*************************************************************************** 
 
MOÇÃO N. 85/2015 

 
Assunto: Aplausos aos servidores que integram a Diretoria 

de Comunicação da Prefeitura Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à Diretora 

de Comunicação Solange Strozzi, ao assessor de gabinete Ricardo Gonçalves e aos 

assessores governamentais Cristiani Custódio e Osnei Réstio, pelo importante trabalho que 

realizam junto à Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.   

Nova Odessa passa por um período de grandes transformações. O crescimento e o 

desenvolvimento sustentáveis chegaram e se instalaram de forma muito sólida através dos 

atos do Governo Municipal, mas isso não teria nenhum sentido se não se “fizesse saber”. 

A comunicação é uma arte, é uma necessidade, e aqui em nossa cidade temos 

muito a agradecer a Diretoria de Comunicação, pelos serviços de informação da Prefeitura 

de Nova Odessa.   

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

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

congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 86/2015 
 

Assunto: Aplausos à Diretora de Ensino Infantil Fabiana 

Valghan Hartgers.  

 

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 Diretora 

de Ensino Infantil Fabiana Valghan Hartgers, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

MOÇÃO N. 87/2015 

 

Assunto: Aplausos à assessora institucional Carolina 

Barbosa Pereira.  

 

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 

assessora institucional Carolina Barbosa Pereira, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 88/2015 
 

Assunto: Aplausos à assessora institucional Gláucia 

Carolina Aguiar Lopes.  

 

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 

assessora institucional Gláucia Carolina Aguiar Lopes, pelo importante trabalho que realiza 

junto à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

MOÇÃO N. 89/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Diretor de Convênios Joacir 
Florêncio. 

 
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 Diretor 

de Convênios Joacir Florêncio, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração 

Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 



 

46 
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. 90/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Diretor de Assuntos Jurídicos Dr. 

Mauro Renato Moretto.  

 

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 Diretor 

de Assuntos Jurídicos Dr. Mauro Renato Moretto, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

 

*************************************************************************** 
 
MOÇÃO N. 91/2015 

 
Assunto: Aplausos ao Diretor de Habitação Tiago Lobo.  

 

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 Diretor 

de Habitação Tiago Lobo, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração 

Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 92/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Secretário de Finanças Pedro Daniel 

dos Santos.  

 
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 de Finanças Pedro Daniel dos Santos, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

MOÇÃO N. 93/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Secretário de Governo Wagner 

Fausto Morais.  

 
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 de Governo Wagner Fausto Morais, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 94/2015 
 

Assunto: Aplausos à assessora de políticas públicas 

Adriana Ribeiro da Rocha.  

 

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 

assessora de políticas públicas Adriana Ribeiro da Rocha, pelo importante trabalho que 

realiza junto à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

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

MOÇÃO N. 95/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Chefe de Gabinete Vanderlei Cocato 
Batista.  

 
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 Chefe 

de Gabinete Vanderlei Cocato Batista, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 96/2015 
 

Assunto: Congratulações com a APADANO – Associação 

dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova 

Odessa, pelos 21 anos de fundação.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

APADANO – Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa, pelos 

21 anos de fundação. 

A APADANO foi fundada na cidade de Nova Odessa em 23 de abril de 1994, e tem 

como objetivo auxiliar e orientar os deficientes auditivos e seus familiares. A entidade 

desenvolve projetos educacionais, assistenciais, promocionais e recreativos. 

Ela objetiva a plena integração social do deficiente à comunidade novaodessensse, 

utilizando de todos os meios ao seu alcance, como cursos, laboratórios e oficinas. 

Registre-se, ainda, que a associação é uma entidade sem fins lucrativos, que tem 

seu reconhecimento de utilidade pública municipal, concedido através da Lei n. 1.705, de 

10 de dezembro de 1999. 

Assim, a presente proposição objetiva também enaltecer o relevante trabalho 

desenvolvido pela direção da entidade, composta pelos seguintes munícipes: 

Presidente: Daniel Carlos Tavares 

Vice Presidente: Willian Mendes 

1ª Secretária: Vera Lucia de Oliveira da Silva 

2º Secretário: Thiago Brígida Tavares 

1ª Tesoureira: Maria Franciene da Silva 

2º Tesoureiro: Valdir Tavares 

Conselho Fiscal: Everton Oliveira da Silva, Wlinton Jussie Padilha Valencia e Thomas 

Gabriel Tomé.  

Conselho Deliberativo: Adilson Alves da Silva, Sandra Regina Santos Dias e Telma 

Cristina da Silva.   

Por último, estendemos nossos cumprimentos a todos os voluntários que 

colaboram com a entidade congratulada. 

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

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

ao presidente da entidade, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
27 DE ABRIL DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 26/2015  DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A 
DESAFETAÇÃO E OUTORGA DE CONCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A LIONS CLUBE NOVA 
ODESSA, ENTIDADE SOCIAL  RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

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

Art. 1º Fica desafetada da categoria de bem de uso comum do povo para a 
categoria de bem dominial, uma área destinada para uso institucional, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, objeto da Matricula sob nº 6228, do Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas da comarca de Nova Odessa – Estado de São Paulo, 
cadastro municipal sob n. 33.00872.0323.00, assim descrita caracterizada:  

“Inicia-se no ponto confluência de esquina formada pela Rua Flamboyant e Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz e segue em linha reta 21,00 metros de frente para a Rua 
Flamboyant; daí deflete a direita e segue em linha reta 47,21 metros, confrontando com a 
área “D1-B”; daí deflete a direita e segue em linha inclinada 30,68 metros, confrontando 
com parte da Gleba 4 de propriedade de Ralfo Klavin e outros; daí deflete à direita e segue 
em linha inclinada 19,34 metros, confrontando com a Estrada Municipal Rodolfo Kivitz; daí 
deflete à direita e segue em curva 16,22 metros, na esquina formada pela Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz e Rua Flamboyant, até encontrar o ponto inicial desta descrição; 
perfazendo uma área superficial de 1.060,50 metros quadrados.” 

Parágrafo único. A desafetação autorizada por esta Lei é decorrente da perda de 
finalidade da área descrita, bem como da necessidade de melhor destinação e uso social 
dos imóveis pertencentes ao Município, conforme dispõe o art. 97, inciso I, alínea “c” e §§ 1º 
e 2º da Lei Orgânica do Município. 

Art. 2º Fica o Município de Nova Odessa autorizado à outorgar, através de escritura 
pública e a título oneroso, a “Lions Clube de Nova Odessa”, situado à Rua Professor Carlos 
Liepin, n. 69, Centro, na Cidade de Nova Odessa - SP, inscrito no CNPJ sob o n. 
54.010.996/0001-45, reconhecida como de Utilidade Pública em todo o Estado de São 
Paulo, pela Lei Estadual n. 9525, de 17 de abril de 1.997, a concessão de direito real de 
superfície, pelo preço simbólico de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para que a Outorgada a 
use, goze e disponha, na forma das disposições dos artigos 1.369 a 1.377 do Código Civil 
Brasileiro, do imóvel descrito e caraterizada no artigo 1º desta Lei. 

Parágrafo único. O imóvel objeto desta Outorga tem o valor de mercado de R$ 
530.250,00 (quinhentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais), conforme laudo de 
avaliação. 

Art. 3º O imóvel ora concedido será destinado, exclusivamente, para instalações da 
sede e do centro comunitário de eventos sociais de Lions Clube de Nova Odessa, nos 
termos e condições desta Lei. 

Art. 4º A presente outorga de concessão de direito de superfície, tem como 
finalidade exclusiva, a instalação da sede social da entidade beneficiada, que auxilia o 
desenvolvimento de atividades destinadas à representatividade social, recreativa e 
filantrópica, em geral, especialmente, na proteção dos mesmos de acordo com seu 
estatuto, bem como, no âmbito da solidariedade e promoção social dos seus 
representantes, através de seus direitos e de suas prerrogativas específicas, mantidas 
ainda as seguintes obrigações: 

a) participação em eventos sociais e de civismo no âmbito do Município; 
b) promover em parceria com o Município campanhas de coleta de sangue e do 

banco de medula óssea; 
c) realizar as suas custas manutenção do banco ortopédico, destinado a atender a 

comunidade; 
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d) participar em eventos festivos promovidos pelo Município, em especial a “Festa 
das Nações”; 

e) não ceder ou transferir a terceiros a posse direta ou indireta, bem como não dar 
em hipoteca ou garantia o bem objeto da presente outorga; 

f)  utilizar para os fins previstos, não desvirtuando sua finalidade; 
g) manter, no mínimo, 30% (trinta por cento) do imóvel como área de solo 

permeável; 
h) destinar no mínimo 20% (vinte por cento) da área para implantação de área 

verde permanente. 
Art. 5º Após a lavratura da competente escritura de outorga do direito real de 

superfície, fica a Outorgada obrigada ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
- IPTU, que vier a incidir sobre a referida área. 

Art. 6º As plantas e/ou projetos pertinentes às edificações deverão ser aprovados 
pelos pelo Município, através de seus órgãos competentes, nos termos da legislação 
vigente. 

Art. 7º A Outorgada deverá, em 05 (cinco) anos, a contar da data do registro do 
instrumento público de transmissão de propriedade, construir, implantar e manter em 
operação a sede da entidade, de modo a evitar sua retrocessão ao patrimônio Municipal. 

Parágrafo único – O Poder Executivo Municipal fará constar na respectiva escritura 
pública de outorga, o prazo constante no caput deste artigo. 

Art. 8º No caso de encerramento das atividades da Outorgada, por qualquer 
motivo, ou mesmo uso diverso ao estabelecido nesta Lei, o imóvel será revertido ao 
patrimônio do Município, juntamente com as benfeitorias que nele vierem a ser construídas, 
sem que disso resulte direito de retenção ou indenização por parte da Outorgada. 

Art. 9º Na hipótese da ocorrência de qualquer das cláusulas que importem na 
revogação da presente outorga de direito real de superfície, a Outorgante, ficará 
desobrigada de qualquer indenização pelo tempo faltante ao cumprimento do prazo 
estabelecido ou por benfeitorias e edificações realizadas pela Outorgada.   

Art. 10. A Outorgada responderá diretamente por todos e quaisquer danos 
porventura causados a terceiros em decorrência da utilização da área objeto da outorga de 
direito real de superfície ou pelas atividades desenvolvidas em razão de suas atividades, 
sem que implique em qualquer responsabilidade por parte do Município. 

Art. 11. A presente outorga de concessão de direito real de superfície é feita de 
forma irrevogável e irretratável em relação aos termos desta Lei, obrigando as partes, 
herdeiros ou sucessores a qualquer título. 

Parágrafo único.  Para os efeitos e providências desta Lei, fica o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a regulamentar e adotar, por Decreto, as medidas que se fizerem 
necessárias ao seu cumprimento, inclusive as decorrentes da necessidade de lavratura de 
escritura de outorga e sua inscrição no Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. 12. O prazo da outorga que trata esta Lei é de 30 (trinta) anos, prorrogáveis 
automaticamente pela comprovação de suas atividades e demais condições estabelecidas 
no artigo e incisos anterior. 

Parágrafo único. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se a Outorgada 
não cumprir na integra os dispostos nesta Lei, em especial se der ao imóvel destinação 
diversa da finalidade para a qual foi concedida. 

Art. 13. As despesas com a lavratura e registro da escritura de outorga da 
concessão do direito real de superfície correrão por conta da Outorgada e as demais, 
porventura incidentes será de responsabilidade da Outorgante, por conta de dotação 
própria, suplementada se necessário. 

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 05 DE JANEIRO DE 2015. 
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 

 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “dispõe sobre a desafetação e outorga de 

concessão de direito de superfície a Lions Clube Nova Odessa, entidade social reconhecida 
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como de utilidade pública e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número 26/2015, 
foi protocolizado em 09.04.2015, e tramita sob nº 079/2015. 

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. 

De acordo com o artigo 15, inciso VII, alínea ‘a’, cabe à Câmara Municipal, com a 
sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município e, 
especialmente autorizar, quanto aos bens municipais imóveis o seu uso, mediante a 
concessão administrativa ou de direito real. 

Além disso, conforme prevê o inciso I, do mesmo artigo acima citado, cabe à 
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município e, especialmente legislar sobre assuntos de interesse local. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 26/2015, consoante 

a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 13 de abril de 2015. 

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

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a 

desafetação e outorga de concessão de direito de superfície a Lions Clube Nova Odessa, 
entidade social reconhecida como de utilidade pública e dá outras providências. 

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

O projeto tem por finalidade promover a desafetação de área com 1.060,50 metros 
quadrados, situada no Jardim Capuava (esquina da Rua Flamboyant com a Estrada Rodolfo 
Kivitz), e a sua outorga de concessão de direito de superfície à entidade beneficente Lions 
Clube Nova Odessa, para instalação de sede e centro comunitário de eventos sociais.  

Nos termos do parágrafo único do art. 2º do projeto, o valor venal do imóvel foi 
fixado em R$ 530.250,00 (quinhentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais), conforme 
laudo de avaliação. 

Considerando que o Município pode promover a alienação dos seus imóveis, desde 
que atendidos os três requisitos: existência de interesse público, avaliação prévia do bem e 
autorização legislativa, opino favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA  AVELINO XAVIER ALVES  JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a 
desafetação e outorga de concessão de direito de superfície a Lions Clube Nova Odessa, 
entidade social reconhecida como de utilidade pública e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, avoco a relatoria do parecer. 

O projeto tem por finalidade promover a desafetação de área com 1.060,50 metros 
quadrados, situada no Jardim Capuava (esquina da Rua Flamboyant com a Estrada Rodolfo 
Kivitz), e a sua outorga de concessão de direito de superfície à entidade beneficente Lions 
Clube Nova Odessa, para instalação de sede e centro comunitário de eventos sociais. 

A proposição se coaduna com as disposições contidas no artigo 97, inciso I, alínea 
“c” da Lei Orgânica do Município, razão pela qual opino favoravelmente a sua aprovação.  

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 
CELSO G. DOS R. APRÍGIO  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS   JOSÉ PEREIRA 

 
Nova Odessa, 24 de abril de 2015. 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Diretor Geral 



 

54 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

 
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 DECRETO LEGISLATIVO N.05/2015 
“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor Geraldo Libério Soares”.  
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao Senhor Geraldo 

Libério Soares, 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, 22 de abril de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 

CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO   JOSÉ PEREIRA 
VAGNER BARILON             VLADIMIR A. 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 
Geraldo Libério Soares. 

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. 

Na hipótese vertente, além de prestar relevantes serviços à Nova Odessa, o 
homenageado possui uma história de muita luta e superação, conforme a seguir exposto. 

Filho de Joaquim Libério Coelho e de Maria Soares dos Santos, o homenageado 
nasceu em 26 de dezembro de 1930. 

Teve uma infância bastante triste e humilde: não conheceu sua mãe e aos seis 
anos perdeu seu pai. Após a morte de seu pai, passou a ser criado por seus padrinhos de 
batismo. Nesse período, vestia-se e alimentava-se de forma precária. 

Aos 17 anos casou-se pela primeira vez. Depois de três anos, perdeu sua esposa e 
seu filho no momento do parto. 

Algum tempo depois se casou com senhora Maria Rodrigues Soares, na igreja de 
Santa Maria, com quem teve dez filhos.  

Trabalhou na lavoura no Estado do Paraná durante vinte e dois (22) anos. Perdeu 
cinco (5) de seus filhos por doenças de causas desconhecidas. 

Em 1986 mudou-se para Nova Odessa. Inicialmente, trabalhou como servente. 
Algum tempo depois, em sociedade com um amigo, inaugurou um estabelecimento 
comercial (bar), cuja ocupação exerce até os dias atuais. 

Permaneceu casado com a senhora Maria Rodrigues Soares durante cinquenta e 
quatro (54) anos e, no ano de 2008, ficou viúvo novamente. 

Hoje, aos oitenta e quatro (84) anos continua em plena atividade. Tem cinco (5) 
filhos, quatorze (14) netos e oito (8) bisnetos. 

Incontestavelmente, o homenageado prestou relevantes serviços à comunidade 
local, nos termos do art. 1º, VI da Lei n. 2.380/2010. 

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, 22 de abril de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 
CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO   JOSÉ PEREIRA 

VAGNER BARILON             VLADIMIR A. DA FONSECA 
***************************************************************************************** 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 05/2015 

Concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor Enéas Sirino de Carvalho. 
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao Senhor Enéas Sirino 

de Carvalho, 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.  
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Nova Odessa, 22 de abril de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANTONIO A. TEIXEIRA   JOSÉ PEREIRA   CARLA F. DE LUCENA 
CELSO G. DOS R. APRÍGIO   CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR A. 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 
Enéas Sirino de Carvalho. 

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 Nelson Sirino de Carvalho e de Maria Apparecida Campello de Carvalho, o 
homenageado nasceu aos 03 de junho de 1962, no Município de Matão (SP). 

Casado há vinte e três (23) anos com Isaura Maria da Fonseca de Carvalho, reside 
em Nova Odessa desde 1965. Em 1992 fixou domicílio na Rua das Perobas, n. 247, Jardim 
das Palmeiras, onde permanece até os dias atuais. 

É professor de Educação Física, formado pela Universidade Metodista de 
Piracicaba, (UNIMEP). Também tem habilitação profissional plena em Administração de 
Empresas pela Escola Municipal "Dr. Leandro Franceschini", em Sumaré (SP). É treinador 
profissional (SITREPESP); técnico de futebol das escolinhas da Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa há (vinte e cinco) 25 anos; técnico de futebol, preparador físico e professor de 
Educação Física no Colégio Politec, em Americana (SP) há 23 anos. 

Transcrevemos, a seguir, síntese de sua experiência profissional extraída da 
biografia que instrui os presentes autos: 

- foi atleta da categoria de base no Guarani F.C. e Ponte Preta, de Campinas (SP); 
- foi árbitro profissional de futebol e futsal; 
- foi massagista profissional da Federação Paulista de Futebol de Salão (2006); 
- trabalhou na Fundação Bradesco durante (dez) 10 anos; 
- participou do Encontro Brasileiro Científico de Educação Física (Rio de Janeiro-RJ) 

Sprint e Adidas; 
- fez curso de condicionamento físico e aptidão física, nutrição, alimentação do 

atleta e fisiologia de esforço, pela UNIMEP; 
- fez estágio na Ponte Preta-Campinas-SP (categorias "Dente de Leite" e "Infantil", 

com técnico Sr. Lilo - 1998); 
- foi professor da Rede Estadual de Ensino (Educação Física) do período 

compreendido entre 1989 a 2000; 
- foi técnico e preparador físico da categoria “Juniores” de Nova Odessa, em Jogos 

Regionais durante 06 anos; 
- participa e Integra a Equipe de Professores de Educação Física do "CEFISE" 

(Centro de Estudos Fisiologia do Esporte), Campinas, atualmente em Nova Odessa, atuando 
na avaliação do condicionamento físico (limiar aeróbico e anaeróbico V.O.). Equipes 
avaliadas: Bragantino, União Barbarense, Internacional de Limeira, Caldense de Minas ferais 
e outras equipes; 

- fez curso de futebol (teórico e prático) 20 horas, em 21 e 22/01/2004 – sob a 
Coordenação Técnica de Roberto de Almeida - Extensão Universitária Nacional-FMU; 

- fez estágio em Preparação Física no Futebol no Guarani F.C. de Campinas, em 
1990 (06 meses), com o Professor Sr. Lino Faccini; 

- foi auxiliar técnico categorias de base no Rio Branco F.C. - Americana, Infantil 
(categoria “dente de leite”, com o Sr. José Pulga), durante 03 anos. 

Sua biografia – anexa - demonstra, por si só, a oportunidade da homenagem. 
Atendendo aos ditames legais, anexamos biografia do homenageado, como forma 

de justificar a proposição, permitindo, outrossim, a consulta por parte dos nobres pares. 
Ante a todo o exposto, ficamos na expectativa confiante de contar com o 

imprescindível apoio dos nobres membros desta Casa para a aprovação do presente 
projeto.  

Nova Odessa, 22 de abril de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANTONIO A. TEIXEIRA   JOSÉ PEREIRA   CARLA F. DE LUCENA 
CELSO G. DOS R. APRÍGIO   CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 


