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PAUTA DE PROPOSIÇÕES PARA A 

SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA 

NO DIA 1133  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  DDEE  22001133 

DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA 

 

 

VAGNER BARILON 
Presidente 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA  SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
1ª Secretária     2º Secretário 
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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento 

Interno a Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos 

trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2013, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - 

Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª 

parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre. 

 

EXPEDIENTE 

FASE INFORMATIVA 
 
 

PAUTA DE 

INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E 

MOÇÕES DE PESAR 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 
 

13 DE FEVEREIRO DE 2013 
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE. 
 
PROJETO DE LEI N. 04/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS ALVES, 

QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE “EMILIA VALENTE KERPER” À AVENIDA PROJETADA 
QUATRO (04) DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL FECHADO JARDIM DONA ESTHER. 

 
PROJETO DE LEI N. 05/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS ALVES, 

QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE “JOSÉ ROQUE DA SILVA” À AVENIDA PROJETADA TRÊS (03) 
DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL FECHADO JARDIM DONA ESTHER. 

 
PROJETO DE LEI N. 06/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS ALVES, 

QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE “REYNALDO MASSON” À RUA PROJETADA DEZOITO (18) 
DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAMPOS VERDES. 

 
PROJETO DE LEI N. 07/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR ANTONIO DA 

FONSECA QUE ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL N. 1.731, DE 13 DE 
MARÇO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE LEI Nº 08/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR ANTONIO DA 

FONSECA QUE DISPÕE SOBRE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS, 
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Os vereadores que compõem a bancada do PPS nesta Casa Legislativa 

comunicaram através do protocolo n. 170/2013 que a liderança do PPS será exercida 
pelo vereador JOSÉ PEREIRA.  

 
Recebemos um (01) comunicado do Ministério da Saúde informando sobre a 

liberação de recursos financeiros para o município de Nova Odessa. 
 
As Indicações apresentadas nesta sessão serão encaminhadas ao Poder Executivo. 
 
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 
 

PAUTA DE INDICAÇÕES 
 
N. 39/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a implantação de cobertura nos pontos de ônibus localizados na Avenida 
Ampélio Gazzetta. 
 
N. 40/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a limpeza e a realização de operação tapa-buraco nas ruas do Jardim São 
Francisco. 
 
N. 41/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a limpeza e a retirada de lixo da área situada na Rua José Maria Bellinate, em 
frente ao n. 516. 
 
N. 42/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a implantação de lombada na Rua José Carlos de Oliveira, em frente ao n. 93, 
no Jardim Marajoara. 
 
N. 43/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a remoção da coleta seletiva do Jardim Zoológico Isidoro Bordon para outra 
área, pelas razões que especifica. 
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N. 44/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a implantação de lâmpadas nos postes da rotatória do Parque Residencial 
Klavin, na Avenida Eddy de Freitas Criciúma. 
 
N. 45/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a limpeza do terreno baldio situado na Rua João Rodrigues Magalhães, no 
Residencial Klavin. 
 
N. 46/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Solicita a implantação de um estacionamento para motos na Avenida Carlos Botelho, 
no centro. 
 
N. 47/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indico ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza da área localizada no condomínio 
Industrial Recanto na Rua Ivy Reibel, junto a empresa Daune. 
 
N. 48/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de demarcação no chão, colocação de placas 
de trânsito e colocação de lombadas na rua que especifica. 
 
N. 49/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação 
da malha asfáltica da Rua João Bordon, entre as Ruas Maria R. Azenha e Antonio Oliveira 
na Vila Azenha. 
 
N. 50/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação 
da malha asfáltica da Rua Florianópolis, entre as Ruas Salvador e Cuiabá, no Jardim São 
Jorge. 
 
N. 51/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de implantação de uma "canaleta de 
escoamento de água" na Rua José Carlos de Oliveira esquina com a Rua João Carlos 
Pedrosa no Jardim Marajoara. 
 
N. 52/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e poda do mato no campo de 
areia, situado na Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. 
 
N. 53/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção 
da malha asfáltica da Rua Antonio Mauerberg, na Vila Azenha, em toda a sua extensão. 
 
N. 54/2013 - Autor: VAGNER BARILON 
Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Guilherme Klavin, e a implantação de placas informando a proibição desse ato. 
 
N. 55/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS  
Solicita o mapeamento da cidade em relação aos pontos de ônibus, pela razões que 
especifica. 
 
N. 56/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a realização de operação tapa-buraco na Rua Arnosls F. Alkschbirs, na Vila 
Letônia. 
 
N. 57/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
Solicita a realização de reparos nas tampas da rede de esgoto das ruas Yolanda 
Barbosa Preto e Wanda Blanco Pereira, no Jardim Europa. 
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EXPEDIENTE 
FASE DELIBERATIVA 

 

 

ATA DA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

 

13 DE FEVEREIRO DE 2013 
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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2013 (dois mil e treze), presentes os 
seguintes vereadores: ADRIANO LUCAS ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA FURINI 
DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, realizou a 
Câmara Municipal sua primeira sessão ordinária do primeiro ano legislativo, da décima 
terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 10 (dez) minutos, havendo 
número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON, declara aberta a sessão e 
convida o Padre Itamar Gonçalves, pároco do Paróquia São Jorge para que proceda a 
leitura de um trecho da bíblia (faixa 01). Na sequência, o presidente convida o primeiro 
suplente da coligação PSD, PPS e PR, Senhor JOSÉ PEREIRA para ser empossado no 
cargo de Vereador em substituição ao vereador licenciado ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
(faixa 02). Em seguida é realizada eleição para o cargo de 2º Secretário da Mesa 
Diretora, sendo eleito, por unanimidade, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
(ADRIANO LUCAS ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 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) (faixa 03).  
FASE INFORMATIVA: INDICAÇÕES: Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 01/2013 
que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua Cesarina C. Bordon, entre as Ruas Francisco 
Leite de Camargo e Celeste C. Paulon, no Jardim Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 02/2013 
que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 
Cesarina C. Bordon, na altura do n. 211, no Jardim Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 03/2013 
que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua Cesarina C Bordon, entre as Ruas Celeste C. 
Paulon, e Joaquim Gomes no jardim Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 08/2013 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de substituição da ponte que liga os bairros Altos do 
Klavin ao Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 25/2013 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de limpeza do mato e construção de passeio público no campo de areia, no 
Jardim Fadel. INDICAÇÃO N. 26/2013 que solicita a poda das árvores localizadas na Rua 
Antonio Oliveira, entre as Ruas Henrique Félix e João Barbosa, no Jardim Fadel. 
INDICAÇÃO N. 33/2013 que indica ao Poder Executivo a colocação de uma lombada ou 
redutor de velocidade na Rua Vitorio Crispim, entre os números 41 e 44, no Jardim São 
Manoel. INDICAÇÃO N. 38/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza 
da área localizada ao lado da linha férrea, próximo ao Jardim Flórida. Do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 04/2013 que solicita a limpeza da área pública 
situada na Rua das Aroeiras, em frente ao n. 61, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 
05/2013 que solicita a realização de operação tapa-buraco nas vias que especifica. 
INDICAÇÃO N. 06/2013 que solicita a implantação de calçada na praça situada na Rua 
Anielo Piconi, esquina com a Rua Alfredo Leite de Camargo, no Jardim Francisco Lopes 
Iglesias. INDICAÇÃO N. 07/2013 que solicita a limpeza dos locais que especifica (retirada 
de mato). INDICAÇÃO N. 21/2013 que solicita a limpeza do passeio público em frente à 
Igreja Santa Josefina Bakhita, na Rua Caviúna, esquina coma Rua do Tamboril, no Jardim 
Alvorada (retirada do mato).  INDICAÇÃO N. 22/2013 que solicita a implantação de 
lombada na Rua dos Eucaliptos, na altura do nº 455, no Jardim Capuava. INDICAÇÃO N. 
23/2013 que solicita a realização de operação tapa-buraco na Rua São Paulo, no Jardim 
São Jorge. INDICAÇÃO N. 24/2013 que solicita a limpeza da área pública situada na Rua 
Ana Júlia de Oliveira, esquina com a Rua Maria de Oliveira Piconi, no Jardim São Manoel. 
INDICAÇÃO N. 34/2013 que solicita a realização de melhorias na Rua Ricardo Mendes, 
Vila Letônia (poda de árvores e conserto da calçada). Do vereador VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 09/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
reconstrução da ponte que liga os bairros Jardim São Manoel ao Bairro 23 de Maio. 
INDICAÇÃO N. 10/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação no 
chão, colocação de lombada e de placas de transito em vias do bairro jardim Campos 
Verdes. INDICAÇÃO N. 19/2013 que indica ao Poder Executivo a utilização dos dois 
portões da Escola Simão Welsh (Avenida São Gonçalo e Avenida João Bento Carneiro), 
tanto para entrada, quanto para saída dos alunos. INDICAÇÃO N. 27/2013 que indica ao 
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Poder Executivo a necessidade de implantação de pontos de ônibus no bairro Jardim 
Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 28/2013 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de colocação de lombada e de placas de trânsito na rua Dr. Sidney de 
Souza Almeida na altura do Santa Rita II. INDICAÇÃO N. 32/2013 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de demarcação no chão e colocação de placas de trânsito nas 
ruas que especifica. Da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, INDICAÇÃO N. 11/2013 que 
solicita a colocação de placa indicativa de proibição de descarte de lixo, nos termos da 
legislação vigente, na Avenida Brasil, nas proximidades do Sítio Lovatti. INDICAÇÃO N. 
12/2013 que solicita a implantação de lombada na Rua Alice Gazzetta, na altura do n. 
736, no Jardim Éden. INDICAÇÃO N. 13/2013 que solicita a implantação de uma lixeira na 
Praça Aquiles Rodrigues Magalhães, situada na Avenida Uirapuru, no Residencial 23 de 
Maio. INDICAÇÃO N. 20/2013 que solicita a implantação de lombada na Rua Jequitibás, 
na altura do n. 105, no Jardim Alvorada. Do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
INDICAÇÃO N. 14/2013 que solicita a limpeza do Cemitério Municipal, devido ao mato 
alto existente no local. INDICAÇÃO N. 31/2013 que solicita a limpeza da Avenida 
Industrial e melhor sinalização para veículos e pedestres, devido ao mato alto existente 
no local e a grande circulação de pessoas na referida avenida. INDICAÇÃO N. 37/2013 
que solicita a manutenção da lombada existente na Rua Virgilio Bodini, número 84, no 
Parque Triunfo. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 15/2013 
que solicita a limpeza de terrenos e o recapeamento das ruas do Parque Fabrício. 
INDICAÇÃO N. 16/2013 que solicita ao Poder Executivo, através dos setores 
competentes, a implantação de lombada na Rua Aristides Bassora, em frente ao 
Hospital e Maternidade "Dr. Acílio Carreon Garcia". INDICAÇÃO N. 17/2013 que solicita a 
limpeza do imóvel situado na Rua Celeste Cerezer Paulon, 101, Santa Luiza II (sede da 
APADANO - Associação de Pais, Amigos e Deficientes Auditivos de Nova Odessa). 
INDICAÇÃO N. 18/2013 que solicita a limpeza do passeio público e do campo de futebol 
situados na Rua João Bolzan, no Jardim Planalto. INDICAÇÃO N. 29/2013 que solicita da 
Prefeitura Municipal o rebaixamento da guia da calçada, a reforma da rampa de acesso 
e a mudança do ponto do ônibus, situados na Rua Celeste Cereser Paulon, na altura do 
nº 101, no Jardim Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 30/2013 que solicita a colocação de 
cascalho nas estradas de acesso ao Recanto do Guarapari e à Chácara Ceci Ovos. 
INDICAÇÃO N. 35/2013 que solicita a limpeza do terreno baldio na Rua Catarina Teixeira 
de Camargo, no bairro Jardim Flórida. INDICAÇÃO N. 36/2013 que solicita a implantação 
de uma passarela que une os bairros Maria Helena e São Manoel. MOÇÕES DE PESAR: 
Do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, MOÇÃO N. 08/2013 voto de pesar pelo 
falecimento da senhora Lucia Marmilli. MOÇÃO N. 09/2013 voto de pesar pelo 
falecimento da senhora Geny Maria Casassa Sanches. MOÇÃO N. 10/2013 voto de pesar 
pelo falecimento da menor Giovana de Lima da Silva. MOÇÃO N. 11/2013 voto de pesar 
pelo falecimento da senhora Rosa Cecília da Conceição. MOÇÃO N. 12/2013 voto de 
pesar pelo falecimento da senhora Dolimar do Nascimento Gandra. MOÇÃO N. 13/2013 
voto de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Paixão de Miranda Silva. MOÇÃO 
N. 14/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Roberto Miranda Galvão. 
Do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, MOÇÃO N. 18/2013 voto de pesar de pesar pelo 
falecimento do senhor José Roque da Silva. MOÇÃO N. 21/2013 voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS ZUCCA. MOÇÃO N. 22/2013 voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora JÚLIA INÁCIA DINIZ AMARAL. MOÇÃO N. 23/2013 voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor PEDRO MIELNIK. MOÇÃO N. 24/2013 voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor WAGNER GONÇALVES DA SILVA. MOÇÃO N. 25/2013 voto de 
Pesar pelo falecimento do Senhor EDISON PAVAN. MOÇÃO N. 26/2013 voto de Pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA BASSORA. MOÇÃO N. 27/2013 voto de Pesar pelo 
falecimento do Senhor EVERTON LATANZA. MOÇÃO N. 28/2013 voto de Pesar pelo 
falecimento da Senhora SILVINA DE CARVALHO PEREZ. Do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, MOÇÃO N. 19/2013 voto de pesar pelo falecimento da Sra. Rosana 
Monteiro dos Santos. MOÇÃO N. 20/2013 voto de pesar pelo falecimento da Sra. Divinair 
Pedro de Oliveira (faixa 04). Em seguida o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – 
PROJETO DE LEI N. 105/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE 
DISPÕE SOBRE AS CONDUTAS VEDADAS EM DIAS DE ELEIÇÕES NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 05). – 02 – REGIME DE URGÊNCIA 
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ESPECIAL – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 03/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 29/2013, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A sessão é suspensa por dez minutos para a 
manifestação das comissões permanentes. Reaberta a sessão, o vereador ADRIANO 
LUCAS ALVES informa ao presidente que irá se abster da votação, nos termos do artigo 
34, § 4º da Lei Orgânica, combinado com os artigos 108, inciso V, e artigo 228 do 
Regimento Interno. O presidente questiona o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se o 
mesmo irá se abster da votação, sendo informado pelo vereador que o mesmo não se 
absterá da votação. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, é 
realizada a leitura do artigo 228 do Regimento Interno. O projeto é colocado em 
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis (CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA), um voto contrário (ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA) e uma abstenção (ADRIANO LUCAS ALVES) (faixa 06). Na sequência, os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 07), VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA (faixa 
08), JOSÉ PEREIRA (faixa 09), CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 10), ADRIANO LUCAS 
ALVES (faixa 11), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 12) e VAGNER BARILON (faixa 
13) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Em seguida, é realizado um minuto 
de silêncio em memória das vítimas do incêndio ocorrido na cidade de Santa Maria (RS). 
Após, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 
01/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o “Programa Emergencial de Auxílio-
Desemprego” – Frente de Trabalho. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 02/2013 
de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de semáforos nas vias 
que especifica (Rua Goiânia e avenidas Ampélio Gazzetta e Carlos Botelho). É colocado 
em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ADRIANO LUCAS ALVES e 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 03/2013 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação 
do Programa Saúde da Família em nosso município. É colocado em discussão, os 
vereadores CARLA FURINI DE LUCENA, ADRIANO LUCAS ALVES, ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 
04/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de projeto esportivo/social 
destinado a aulas de tênis de quadra para deficientes auditivos. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 17). REQUERIMENTO N. 05/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de uma boca de lobo na esquina das ruas Uirapuru e Curió, no Residencial 
23 de Maio. É colocado em discussão, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
JOSÉ PEREIRA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 
06/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita 
informações do Prefeito Municipal, do Dirigente Regional de Ensino e da direção da 
ETEC de Nova Odessa sobre a existência de intérpretes de Libras nas salas de aula para 
atendimento aos alunos surdos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 07/2013 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à alteração da Lei n. 1.689/99, 
que concede isenção de IPTU e taxas aos aposentados. É colocado em discussão, os 
vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). 
REQUERIMENTO N. 08/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
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que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.626, de 
17 de agosto de 2012, que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou 
equipamento similar nos edifícios verticais e dá outras providências. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 21). REQUERIMENTO N. 09/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
que solicita informações da agência local dos Correios, da Regional de Campinas e da 
Central de Brasília, sobre a contratação de carteiros para aprimorar o serviço de entrega 
de correspondência em Nova Odessa. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ADRIANO LUCAS ALVES e VAGNER 
BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
22). REQUERIMENTO N. 10/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que serão adotadas para 
equacionar o problema de alagamento nas ruas São Paulo e Curitiba, no Jardim São 
Jorge. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 11/2013 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de 
disponibilizar cadeiras de rodas para serem utilizadas no Velório e no Cemitério. É 
colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, ADRIANO LUCAS ALVES, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA , CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 12/2013 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de implantação de projeto denominado "Cineclube" em 
nossa cidade. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 13/2013 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de implantação de projeto destinado a disponibilização 
de "cuidador" para os alunos com deficiência matriculados na Rede Municipal de Ensino. 
É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 26). REQUERIMENTO N. 14/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de 
Academia para portadores de deficiência na cidade de Nova Odessa. É colocado em 
discussão, os vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, ADRIANO LUCAS ALVES, 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER 
BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
27). REQUERIMENTO N. 15/2013 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, que 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a situação da Avenida Natália Klava 
Muth perante a implantação do Condomínio Dona Esther, pelas razões que especifica. É 
colocado em discussão, os vereadores ADRIANO LUCAS ALVES, VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 28). VOTAÇÃO EM BLOCO –  O vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita que o remanescente da pauta seja votado em bloco. O pedido 
é submetido ao Plenário, sendo aprovado. O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
solicita destaque dos REQUERIMENTOS N.16/2013 e N. 27/2013. O vereador JOSÉ 
PEREIRA solicita destaque do REQUERIMENTO N. 22/2013. O vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER solicita vista dos REQUERIMENTOS N. 20/2013, N. 21/2013 e N. 22/2013. O 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita destaque da MOÇÃO N. 01/2013 e do 
REQUERIMENTO N. 17/2013. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista do 
REQUERIMENTO N. 29/2013. As proposições a seguir especificadas são votadas em 
bloco e aprovadas: REQUERIMENTO N. 18/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade 
de implantação de placa de denominação na Rua Nelson Colato, antiga Rua 7 do Jardim 
Maria Helena (Lei n. 2.516, de 30 de junho de 2011). REQUERIMENTO N. 19/2013 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informação do Prefeito 
Municipal sobre a existência de projeto voltado a implantação de centro 
comunitário/salão de festas nas Vila dos Idosos. REQUERIMENTO N. 23/2013 de autoria 



 

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a coleta do lixo domiciliar. REQUERIMENTO N. 24/2013 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a EMEFEI Prefeito Simão Welsh. REQUERIMENTO N. 25/2013 de autoria 
da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o retorno de vigias nas escolas municipais e estaduais, pelas razões que 
especifica. REQUERIMENTO N. 26/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE 
LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de projeto 
voltado a implantação de cerca e iluminação no campo de areia situado na Rua dos 
Jequitibás, n. 625, no Jardim Alvorada. REQUERIMENTO N. 28/2013 de autoria do 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a área interditada, situada no cruzamento da Avenida São Gonçalo com a Estrada 
Municipal Rodolfo Kivitz, no final da Rua dos Eucaliptos, no Jardim Capuava. 
REQUERIMENTO N. 30/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre as atividades realizadas na área 
pública situada na Rua Heitor Cibin, no Jardim Bela Vista, onde foram apreendidos 22 
veículos. REQUERIMENTO N. 31/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de contratação de 
estagiários da SOS/SEANO. REQUERIMENTO N. 32/2013 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre o desassoreamento do 
Ribeirão Quilombo. REQUERIMENTO N. 33/2013 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, que solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de 
notificação à Companhia Paulista de Força e Luz, informando sobre a extinção da CIP 
(Lei Municipal n.2632, de 22 de agosto de 2012). MOÇÃO N. 02/2013 de autoria da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, congratulações com o munícipe Thayson Santana 
Moura, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 03/2013 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o responsável pelo Setor de Obras e 
Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal, Sr. José Carlos Belizário, pela disponibilização 
do serviço de coleta de lixo à Rua 01, do Núcleo Colonial. MOÇÃO N. 04/2013 de autoria 
do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, apelo ao Prefeito Municipal, postulando a 
adoção das medidas necessárias voltadas à realização de campanha para a 
conscientização dos pedestres e motoristas sobre a correta utilização da faixa para 
travessia de pedestres. MOÇÃO N. 05/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, 
congratulações com a agência Audaz e com o navaodessense Alexandre Bassora, pelas 
conquistas obtidas na 12ª edição do Prêmio Recall. MOÇÃO N. 06/2013 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Serviço de Orientação e 
Solidariedade de Nova Odessa - S.O.S., pela formatura da Turma 03/2012. MOÇÃO N. 
07/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos ao Prefeito 
Municipal Sr. Benjamim Vieira de Souza pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 15/2013 
de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, aplausos ao SANTOS FUTEBOL CLUBE, 
em face da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013. MOÇÃO N. 16/2013 de 
autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, congratulações com o atleta Leandrinho, 
jogador do Santos Futebol Clube, por ter sido considerado o melhor jogador da 44ª Copa 
São Paulo. MOÇÃO N. 17/2013 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, 
congratulações com o Jornal de Nova Odessa pelo 20º aniversário de fundação (1993-
2013). MOÇÃO N. 29/2013 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, Apelo à 
Câmara dos Deputados postulando a aprovação dos Projetos de Leis n. 2.020/07 (que 
prevê normas gerais de segurança para o funcionamento de casas noturnas, circos e 
teatros, inclusive os itinerantes) e n. 3.507/2012 (que torna obrigatória a realização de 
vistorias a cada três anos nos edifícios comerciais e residenciais), para que tragédias 
similares a de Santa Maria (SP) não voltem a ocorrer (faixa 29). DESTAQUES – 
REQUERIMENTO N. 16/2013 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES, que solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a Centro Comunitário do Jardim São Jorge. É 
colocado em discussão, os vereadores ADRIANO LUCAS ALVES, VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 17/2013 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre as obras 
para duplicação, pavimentação asfáltica e urbanização da Estrada Municipal Rodolfo 
Kivitz. É colocado em discussão, os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
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CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 27/2013 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 2.396, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre a reserva de 
caixa especial, nos supermercados, estabelecimentos congêneres e agências bancárias, 
para atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências. É colocado em 
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
ADRIANO LUCAS ALVES, VAGNER BARILON e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). MOÇÃO N. 01/2013 de autoria 
do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações aos funcionários e 
voluntários que colaboraram na remoção dos escombros da quadra da escola Simão 
Welsh. É colocada em discussão, os vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
ADRIANO LUCAS ALVES, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ 
PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 33). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 
34), VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA (faixa 35) e JOSÉ PEREIRA (faixa 36)  utilizam a 
Tribuna Livre. Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada 
no dia 13 de fevereiro de 2013. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão 
(faixa 37). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 

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

 

 

 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

13 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

 

Obs. Até o fechamento do boletim não havia proposituras a serem 

apreciadas nesta fase da sessão. 
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FASE DELIBERATIVA 

 
 

 

PAUTA DE 

REQUERIMENTOS E MOÇÕES 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

13 DE FEVEREIRO DE 2013 
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REQUERIMENTO N. 34/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a doação de área pública para a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção de Nova Odessa, 
destinada à implantação da Casa do Advogado. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
No dia 16 de março de 2009, foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho 

Secional da OAB/SP, a criação de uma subseção em Nova Odessa.  
Indubitavelmente, a implantação de uma subseção em nossa cidade trouxe 

inúmeros benefícios à população e aos advogados que aqui militam, representando um 
importante marco do nosso crescimento. Assim, para que esta nova fase se complete 
de forma satisfatória é necessário que a entidade possua uma área própria para a sua 
atuação. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a existência de estudo voltado à doação de área pública 
à OAB/SP, destinada à implantação da sede da 236ª Subseção de Nova Odessa – Casa 
do Advogado.  

Nova Odessa, 31 de janeiro de 2013. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 
REQUERIMENTO N. 35/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de alteração do itinerário da 

linha de ônibus que atende o Jardim São Francisco, 

para que o mesmo passe pelo Hospital Municipal. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
Em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim São Francisco, 

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 alteração do itinerário da linha de ônibus que atende o Jardim São 

Francisco, para que o mesmo passe pelo Hospital Municipal. 

Eles alegam que o ônibus segue direto para a Rodoviária, dificultando o acesso 

da população ao hospital. 

 
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2013. 

 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 36/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a existência de projeto voltado à implantação de 

área de lazer na área pública situada entre as ruas 

Ana Júlia de Oliveira e Maria de Oliveira Piconi, no 

Jardim São Manoel.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à 

implantação de área de lazer na área pública situada entre as ruas Ana Júlia de Oliveira 

e Maria de Oliveira Piconi, no Jardim São Manoel. 

 
Nova Odessa, 18 de janeiro de 2013. 

 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 
 

REQUERIMENTO N. 37/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o órgão municipal competente para o resgate 

de animais feridos e mortos em vias públicas. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 

Recentemente, um munícipe enfrentou sérios problemas para resgatar um 

animal vítima de atropelamento na Rodovia Walter Manzato, em frente à empresa 

Hudtelfa. Após contatar vários órgãos municipais e estaduais e, diante da negativa de 

todos, ele próprio socorreu o animal em seu veículo e o conduziu a uma clínica 

veterinária.  

Em face do exposto, para esclarecimento da população acerca das medidas a 

serem adotadas em relação aos animais mortos e feridos em vias públicas, REQUEIRO, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

existência de órgão municipal responsável pelo resgate desses animais, bem como 

sobre os procedimentos a serem adotados em situações semelhantes à acima relatada. 

 
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2013. 

 
 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 38/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a Implantação de Ciclovias. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O aumento do número de carros circulando nas cidades gerou maiores 

congestionamentos e maiores emissões de gases poluentes, fazendo com que se 

discutisse mais a situação atual e futura das cidades. Sabemos que hoje a nossa cidade 

conta com grande aglomeração de veículos circulando por todas as ruas e avenidas, 

todavia não temos um espaço para que as famílias possam andar de bicicleta com 

segurança. 

Andar de bicicleta é um ótimo exercício cardiovascular que fortalece nosso 

coração. Além disso, a participação dos músculos e das articulações é máxima em 

número e intensidade. Segundo o médico ortopedista Maurício Povoa Barbosa 

(entrevista concedida ao PPOW – People Power) as vantagens em andar de bicicleta ao 

ar livre são o contato com a natureza permitindo um maior bem-estar psicológico, uma 

forma de aliviar o stress e maior diversão. Como, teoricamente, necessita-se fazer mais 

pausas, sobrecarrega menos as articulações dos joelhos . 

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

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

o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as 

informações , relacionadas ao assunto. 

 

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 39/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal, 

sobre a implantação de uma brinquedoteca no 

Hospital Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”.  

   

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Visando tornar o ambiente hospitalar mais lúdico e mais 

aconchegante para as crianças atendidas naquele local, solicitamos ao prefeito  que nos 

informe se existe um espaço adequado para a instalação da brinquedoteca.  

Reconhecendo a  importância do brincar para as crianças 

hospitalizadas, surgiu  a  Lei  11.104,  de  21  de março  de  2005,  onde  hospitais que  

ofereçam atendimento  pediátrico  em  regime  de  internação  têm  a  

obrigatoriedade de implantar uma brinquedoteca, onde estimule as crianças e seus 

acompanhantes  a  brincar. Embora a obrigatoriedade da  lei,  é  muito  comum  a  

direção do hospital não considerar prioritária (Viegas, 2007).  

A brinquedoteca hospitalar tem como objetivo o resgate da 

autoestima de proporcionar alegria e amenizar os sofrimentos, tornar o ambiente  

hospitalar mais  alegre  e  menos  traumatizante,  ela  contribui  de  forma  positiva  

para  a recuperação das crianças hospitalizadas. 

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

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

Prefeito Municipal, postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de 

implantação da melhoria acima mencionada, bem como sobre o prazo previsto para a 

sua implantação. 

 

Nova Odessa, 04 de Fevereiro de 2013. 

   

 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 40/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a fiscalização nos buffets infantis do município.   

 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

 

Os aniversários de criança, antes comemorados em casa apenas na 

companhia dos pais e alguns poucos amigos, representam hoje um mercado cada vez 

mais lucrativo. Impulsionado pelo crescimento econômico das famílias brasileiras, o 

segmento de festas infantis está em plena expansão no País. Para se destacar, as casas 

investem em shows, atrações pirotécnicas e brinquedos idênticos aos dos parques de 

diversões. Porém, tais brincadeiras muitas vezes não vêm acompanhadas de segurança. 

Visando garantir segurança a todas as crianças e a população em 

geral, vimos pedir uma fiscalização rígida nestes espaços de eventos existentes em 

nosso município, checando se existe irregularidades estruturais e ausência de laudos 

técnicos dos brinquedos. 

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, 

principalmente, no que tange as crianças que precisam de máxima segurança.  

 

Nova Odessa, 05 de fevereiro de 2013. 

  

 

  

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 41/2013 

 

 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 

Executivo sobre a existência de estudos para 

ampliação no horário de atendimento para 24 horas 

da UBS 05 (Jardim Alvorada). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

    Sabemos que a referida UBS, tem hoje, uma elevada concentração 

populacional nos bairros que a circundam, sabemos também que conta com uma boa 

estrutura que atende necessidades emergenciais, além das necessidades clinicas 

corriqueiras a que se destinam as UBSs.  

                                 Devido à distância dos bairros aos quais são atendidos pela UBS 

05, visando o melhor e pronto atendimento a população (em alguns casos podendo até 

mesmo salvar vidas com um atendimento mais rápido), além de facilitar a  triagem  

com pacientes e logística com ambulâncias, alguns munícipes procuram o vereador 

subscritor solicitando informações sobre a possibilidade da implantação de atendimento 

24 horas na referida UBS.     

                                    Diante do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de 

que se reveste o assunto REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

Executivo, postulando informações sobre a matéria. 

 

 

Nova Odessa, 04 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

       VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA            | 
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REQUERIMENTO N. 42/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a existência de estudo voltado à prorrogação da 
licença-maternidade em favor das servidoras públicas 
municipais por sessenta (60) dias. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Um dos primeiros pedidos apresentados pelo vereador subscritor à Procuradoria 
Jurídica desta Câmara Municipal se referiu à elaboração de projeto de lei objetivando a 
prorrogação da licença-maternidade em favor das servidoras públicas municipais por 
sessenta (60) dias. A assistente jurídica nos orientou sobre a iniciativa do projeto e nos 
apresentou um relato sobre as ações ocorridas na legislatura passada envolvendo a 
matéria, conforme abaixo exposto. 

Em fevereiro de 2009, o então vereador Angelo Roberto Réstio apresentou o 
projeto de lei n. 6, com o escopo de prorrogar a duração da licença-maternidade em 
favor das servidoras públicas municipais por sessenta (60) dias.  

A Câmara Municipal aprovou o projeto e, posteriormente, rejeitou o veto oposto 
pelo prefeito municipal. Nesse sentido, em 2 de julho de 2009, o presidente deste 
Legislativo promulgou a Lei n. 2.333, assegurando as servidoras públicas esse 
importante direito. 

Não obstante a luta empreendida pelos membros desta Casa Legislativa em prol 
da maternidade e da infância, o Chefe do Executivo propôs ação direta de 
inconstitucionalidade contra a referida lei, sendo a mesma declarada inconstitucional, 
conforme acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 994.09.228935-8. 

Por outro lado, o mesmo vereador apresentou, em fevereiro de 2010, 
requerimento à Mesa Diretora postulando a adoção das medidas necessárias voltadas à 
ampliação da licença-maternidade no âmbito deste Legislativo. Assim, em 27 de abril de 
2010, após a aprovação unânime dos vereadores, foi publicada a Resolução n. 160, que 
prorroga a duração da licença-maternidade em favor das servidoras da Câmara 
Municipal de Nova Odessa por sessenta (60) dias.  

Conforme exposto acima, a intenção do vereador subscritor era estender o 
benefício a todas as servidoras municipais. Todavia, estando o mesmo legalmente 
impedido de iniciar o processo, requer que tal medida seja adotada pelo Chefe do 
Executivo, com fulcro nas disposições contidas no artigo 46 da Lei Orgânica do 
Município.  

Em face do exposto, e considerando: 
- os benefícios advindos da ampliação da licença-maternidade; 
- a promulgação da Lei n. 11.770, de 9 de setembro de 2008, que, nos termos do 

artigo 2º, autoriza a administração pública a instituir programa que garanta prorrogação 
da licença-maternidade para suas servidoras; 

- a possibilidade legal e constitucional de adoção da medida pelo Chefe do 
Executivo; 

- a política de incentivo e valorização do funcionalismo público; 
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 projeto de lei a esta Câmara Municipal, objetivando a prorrogação da 
licença-maternidade em favor das servidoras públicas municipais por sessenta (60) 
dias. 

Nova Odessa, 31 de janeiro de 2013. 
 
 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 43/2013  

 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a adaptação das escolas municipais, para que 

as mesmas possam receber alunos com deficiência. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes que postulam informações sobre a 

acessibilidade das escolas municipais, como intérprete nas salas de aulas, para os 

alunos surdos, móveis, guias rebaixadas e banheiros adaptados, para atender aos 

alunos cadeirantes, etc.  

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, apresentando-nos, outrossim, relação das 

adaptações existentes em cada unidade escolar do município. 

 

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 44/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a Guarda Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A segurança pública figurou entre os temas mais discutidos nesta Casa 
Legislativa em 2012, com ênfase nas ações da Guarda Municipal.  

Até o exercício passado, o setor dispunha de 6 (seis) viaturas e 36 (trinta e seis) 
guardas municipais (sendo que 2 estavam afastados pelo INSS). Assim, a luta deste 
Legislativo estava voltada a assegurar aos guardas municipais melhor qualidade de 
trabalho, mediante o aumento do efetivo, da frota e equipamentos necessários e a 
concessão e incorporação de benefícios salariais.  

Em consulta ao site da Prefeitura, no link “notícias”, podemos verificar a 
atenção que está sendo concedida a Guarda Municipal pela atual Administração. Nos 
vinte primeiros dias de janeiro já foram divulgadas as seguintes informações acerca do 
excelente trabalho que vem sendo realizado pela corporação: 

- 4/01/2013 - Segam fará patrulhamento especial no Centro e no Jardim 
Alvorada; 

- 9/01/2013 - Segam prende acusada de roubo no São Manoel; 
- 18/01/2013 - Infoseg: Guarda Municipal terá acesso à Rede de Informações 

Nacional de Segurança Pública; 
- 18/01/2013 - Guarda Municipal realiza operação Centro Seguro; 
- 21/01/2013 - Operação Centro Seguro tem quatro motos apreendidas; 
- 23/01/2013 - Guarda intensifica patrulha e apreende droga no Santa Rita 2; e 
- 23/01/2013 - Guarda Municipal recupera dois veículos roubados. 
Em face do exposto, e para que este Legislativo possa retomar seus trabalhos 

em prol da segurança pública e da Guarda Municipal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando informações sobre o referido setor, especialmente no 
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Qual o atual contingente da Guarda Municipal?  
b) Quantos guardas municipais estão afastados?  
c) Qual o número ideal de guardas para atender a nossa população?  
d) Considerando que o prefeito apresentou como proposta aumentar o número 

de guardas municipais, como será feita as novas contratações? Quantas contratações 
estão previstas para 2013? Qual o cronograma a ser cumprido para que a promessa de 
duplicar o número de guardas municipais possa ocorrer? 

e) A Administração irá conceder aos guardas municipais o benefício conhecido 
como “terceira folga”? Favor apresentar as devidas justificativas que norteiam a decisão 
acerca do assunto. 

f) Há estudos voltados à implantação de um posto do SEGAM na região formada 
pelos bairros Jardim Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II, Residencial Triunfo e 
Residencial Terra Nova? 

g) Quantas viaturas possui a Guarda Municipal? Quantas estão em plena 
utilização e quantas estão paradas, em manutenção?       

h) Há concurso público vigente para a função de guarda municipal? Qual o 
prazo de vigência? Ele será prorrogado? 

i) Outras informações consideradas relevantes.   
 
Nova Odessa, 24 de janeiro de 2013. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12745
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12745
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12754
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12776
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12776
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12777
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12778
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12782
http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=12783
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REQUERIMENTO N. 45/2013  
 

Assunto: Convoca os servidores Arlindo Donato dos 
Santos, Erik Ortolano da Silva e Vanderlei Cocato 
Batista, para prestar informações sobre a área 
destinada a realização de aulas e exames para a 
obtenção da carteira nacional de habilitação. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O trabalho do vereador subscritor voltado à destinação de um local adequado à 
realização de aulas e exames para a obtenção da carteira nacional de habilitação 
iniciou-se em 2005 (primeiro ano do seu primeiro mandato como vereador nesta 
Câmara Municipal). Nesse sentido, em 24 de maio de 2005, o vereador teve aprovado o 
requerimento n. 195/2005, através do qual solicitou informações do Prefeito Municipal 
sobre a destinação de novo local para a realização do exame de direção veicular 
necessário à habilitação para conduzir veículo automotor. 

Em 12 de setembro de 2005, através da Indicação n. 365/2005, foi apontada ao 
Chefe do Executivo a necessidade de implantação de banheiros, bebedouro, bancos e 
cobertura na área então utilizada (Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara). Em 20 
de outubro, foi questionada a adoção das referidas medidas (requerimento n. 
369/2005). 

O assunto foi novamente debatido em março de 2007, através do requerimento n. 
87/2007, e, em novembro de 2008, por meio do requerimento n. 454/2008. 

Na legislatura passada (2009/2012), o subscritor apresentou quatro pedidos 
relacionados ao assunto (requerimentos n. 17/2011, n. 343/2011, n. 442/2012 e n. 
565/2012). Além das nove (09) proposições de sua autoria, o vereador apoiou as 
iniciativas de outros vereadores como: a) os requerimentos n. 128/2006 e n. 444/2006, 
de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos; b) o requerimento n. 189/2009, de 
autoria do vereador Adriano Lucas Alves, e c) o requerimento n. 4/2012, de autoria do 
ex-vereador Aureo Nascimento Leite. 

Após sete anos de questionamentos, o subscritor acreditou que a obra entregue 
no final do ano atenderia a essa antiga reivindicação. Todavia, conforme noticiado na 
imprensa local, a referida obra foi considerada inapropriada pelos instrutores, alunos e 
pelo responsável pela Ciretran (“Obra recém-inaugurada é inapropriada, afirmam 
instrutores”, Jornal de Nova Odessa, edição n. 2.927, de 02 de fevereiro de 2013, p. 03). 

Segundo a matéria jornalística, o asfalto está danificado (esfarelando), os 
sanitários não estão funcionando, falta iluminação e o tráfego de caminhões no trecho é 
intenso. Há restos de construção no local, o calçamento do entorno está afundando e foi 
deixado um barranco ao lado da pista de aulas e exames, assim quando chove a lama 
desce e atinge a pista de provas. 

Resumidamente, o local não tem o mínimo conforto, pois faltam banheiros, 
bebedouros e cobertura para os alunos e instrutores e o local ainda oferece risco de 
acidentes. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria, 
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se digne 
convocar os servidores Arlindo Donato dos Santos, Erik Ortolano da Silva e Vanderlei 
Cocato Batista, para debater o assunto, no próximo dia 18 de março, às 18h, nesta Casa 
de Leis. 

Requeiro, outrossim, seja enviado ofício as autoridades abaixo especificadas, 
convidando-as a participar do debate em questão. 

- responsável pela Ciretran local, Sr. Jovaldo Florêncio; 
- representante dos proprietários de autoescolas; 
- representante dos instrutores; 
- representante da empresa responsável pelas obras.  
Nova Odessa, 6 de fevereiro de 2013. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 46/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre o loteamento Bosque dos Cedros. 

 

Senhores Vereadores: 

 

 

Esta Casa Legislativa tem acompanhado atentamente todas as ações adotadas 

pelos órgãos competentes, voltadas à regularização do loteamento Bosque dos Cedros. 

O último questionamento apresentado à Prefeitura Municipal sobre o assunto foi o 

requerimento n. 509/2012, de autoria do vereador subscritor, que se baseou em 

informações transmitidas durante o debate realizado em 10 de julho de 2012.  

Consoante informação do procurador jurídico da Prefeitura Municipal 

responsável pelo processo n. 001/2010 CCP, após a abertura da matrícula do 

loteamento, o responsável pelo Cartório de Registro de Imóveis verificou uma 

divergência existente na metragem de um lote, decorrente de um pequeno erro de 

digitação. Segundo esse procurador, o projeto poderia ser corrigido e apresentado a 

GRAPROHAB que, no prazo de trinta dias, se manifestaria sobre o assunto, 

possibilitando a finalização dos trabalhos para registro do loteamento. 

Questionado sobre a correção do projeto e a sua reapresentação à 

GRAPROHAB, o Prefeito Municipal informou apenas que o projeto fora corrigido, mas não 

fora apresentado ao referido órgão. O ofício foi protocolizado na Secretaria desta 

Câmara Municipal em 19 de outubro de 2012. 

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 informações sobre o loteamento Bosque dos Cedros, especialmente no 

tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) O projeto corrigido foi apresentado à GRAPROHAB?  

b) Na afirmativa, qual a data da apresentação? Já houve manifestação do 

referido órgão? 

c) Na negativa, por que até a presente data o projeto não foi apresentado ao 

referido órgão? 

d) Qual o atual estágio do processo n. 001/2010 CCP? 

e) Existe prazo previsto para a regularização do referido loteamento? 

f) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N. 47/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre questões afetas ao tratamento de esgoto.  

 
Senhores Vereadores: 

 
 
 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 
definido pela Lei n. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.  

Em nível nacional, o governo federal quer universalizar o acesso aos serviços 
de saneamento básico até 2030. As metas propostas são: abastecimento de água 
potável em 98% do território nacional, 88% dos esgotos tratados e 100% dos resíduos 
sólidos coletados. Em âmbito local, houve o empenho nos últimos anos para a 
implantação no município de um sistema de tratamento de esgoto. Assim, em 14 de 
dezembro de 2012, foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo que 
deverá, no futuro, elevar o índice de tratamento de esgoto para 100%. 

Ocorre que a referida estação, ainda em fase de testes, foi paralisada no último 
dia 31 de dezembro, pois o nível do Ribeirão Quilombo subiu por conta das chuvas e a 
água entrou por uma tubulação aberta e invadiu a estação elevatória número 1 da ETE. 
Os motores ficaram submersos e o funcionamento da estação foi interrompido até que 
os reparos necessários sejam realizados. 

Outros problemas que afetam o local se referem à ausência das colônias de 
bactérias e da ligação do interceptor de esgoto, que ainda não tem data para acontecer. 

De outra parte, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2012 com o 
Ministério Público prevê o tratamento da totalidade do esgoto até 31 de março do 
corrente ano. Caso não consiga cumprir esse prazo, a Administração poderá ser 
multada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. 

O termo ainda prevê que a Coden tem 90 (noventa) dias, a contar de 11 de 
dezembro de 2012, para notificar as indústrias da cidade a instalarem caixas com um 
sistema de monitoramento da qualidade e quantidade de esgoto lançado na rede. 
Depois de notificadas, as empresas possuem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
instalar o sistema, prorrogáveis por igual prazo. 

Outra questão que suscita dúvidas se refere à manutenção da ETE Palmital, 
inaugurada em 1999 e responsável pelo tratamento de 5% (cinco por cento) do esgoto. 
Essas são questões complexas, que requerem o acompanhamento e a fiscalização deste 
Legislativo. 

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 tratamento de esgoto no município, especialmente no 
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) As empresas já foram notificadas a instalar caixas com um sistema de 
monitoramento da qualidade e quantidade de esgoto lançado na rede? Quantas 
empresas deverão ser notificadas? 

b) Será formada comissão para o acompanhamento do TAC conforme 
noticiado pelo Prefeito Municipal? 

c) Foram detectados problemas na ETE Palmital? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 04 de fevereiro de 2013. 

 

 

VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N. 48/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

relacionadas ao “kit escolar” que será oferecido aos 

alunos da rede municipal de educação. 

 

Senhores Vereadores: 

 

A partir desta semana cerca de 3.700 alunos da rede municipal de educação 

iniciarão o período letivo em Nova Odessa. O início está previsto para o dia 4 de 

fevereiro para as CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e 7 de fevereiro para 

as EMEFs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e EMEFEIs (Escolas Municipais de 

Educação Fundamental e Educação Infantil). 

A proximidade do retorno das aulas trouxe a lume preocupação dos pais com 

relação ao prazo de entrega dos kits escolares, uma vez que esse material costuma 

chegar às mãos dos alunos com atraso, prejudicando o bom andamento das atividades. 

Conforme informações veiculadas no site da Prefeitura Municipal em 14 de 

março de 2012, no último exercício foram investidos R$ 352.384,00 na compra dos 

materiais. A aquisição foi realizada através de licitação, na modalidade pregão 

presencial e contemplou todos os alunos matriculados na rede municipal. 

Ante ao exposto, tendo em vista a transição de governo e o elevado interesse 

público de que se reveste a matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, 

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

Executivo, postulando se digne manifestar sobre o assunto, especialmente no tocante 

aos seguintes aspectos: 

a) A Administração anterior deflagrou processo licitatório voltado à aquisição do 

“kit escolar” para ser oferecido em 2013? Na afirmativa, encaminhar cópia do contrato 

firmado. 

c) Na negativa, a atual administração já iniciou o processo licitatório? 

d) Quantos alunos serão beneficiados? 

e) Elencar os itens que compõe o “kit escolar” que será oferecido aos alunos da 

educação infantil e aos alunos do ensino fundamental. 

f) Há previsão da data de entrega do “kit escolar”? 

g) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 

VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N. 49/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Diretor Presidente da 

CODEN sobre implantação de rede coletora de esgoto 

no bairro de Chácaras Campo Belo. 

 

 

Senhores Vereadores: 

 

 

Através do Requerimento n. 447/2011, datado de 04 de agosto de 

2011, foram solicitadas informações sobre a implantação de rede coletora de esgoto no 

bairro de Chácaras Campo Belo e demais chácaras do Município. 

Em resposta, o Diretor Presidente da CODEN, Sr. Ricardo Ongaro 

aduziu, em síntese, que as obras para implantação de rede coletora de esgoto no bairro 

de Chácaras Campo Belo estavam incluídas no pedido de recurso junto ao Ministério do 

PAC 2. Narrou, ainda, que os projetos estavam sendo analisados pela Caixa Econômica 

Federal, a quem competia verificar se os requisitos necessários para sua implantação 

estavam sendo cumpridos. Salientou, por fim, que o mesmo contrato contemplava além 

do Campo Belo, os seguintes bairros: Bosque dos Eucaliptos, Chácaras Central, Parque 

dos Pinheiros, Vale dos Lírios, Recanto Solar, Recanto Ceci. 

Cerca de oito meses depois – mais especificamente no dia 19 de abril 

de 2012 -, o site da Prefeitura Municipal divulgou que a autorização para dar início aos 

processos licitatórios tinha sido outorgada pela equipe da Superintendência Regional da 

Caixa Econômica Federal. Foi noticiado, ainda, que as obras beneficiariam quase 765 

imóveis de veraneio. Na ocasião, estimou-se que o investimento na ampliação da rede 

de esgoto poderia chegar a R$ 4.338.125,00, devendo as obras ser iniciadas ainda 

naquele ano.   

Desde então, nenhuma nova informação foi veiculada, sendo certo que 

a população do bairro de Chácaras Campo Belo reiteradamente reivindica o auxílio 

deste Legislativo para intervir no assunto. 

Ante ao exposto, tendo em vista o decurso do tempo e o elevado 

interesse público de que a matéria se reveste REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

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

Diretor Presidente da CODEN, postulando se digne manifestar as seguintes questões: 

a) Os processos licitatórios foram deflagrados?  

b) Na negativa, justificar. 

c) Na afirmativa, já foram feitos os emissários para coleta e 

asfaltamento do esgoto? 

d) Há possibilidade de elaboração de plano comunitário para rateio 

dos custos? 

e) Qual é o custo estimado atualizado da obra? 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

VAGNER BARILON 



 

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

REQUERIMENTO N. 50/2013 

 

Assunto: Solicita cópia de documentos relativos à 

EMEFEI Prefeito Simão Welsh (laudos periciais e 

processo licitatório deflagrado para a construção do 

sobredito estabelecimento de ensino). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Através do Requerimento n. 24/2013, de autoria do vereador Sebastião Gomes 

dos Santos, foram solicitadas informações do Chefe do Executivo sobre a EMEFEI 

Prefeito Simão Welsh, relacionadas ao ocorrido no último dia 8 de janeiro – 

oportunidade em que ventos fortes derrubaram a quadra poliesportiva do referido 

estabelecimento, atingindo cinco residências próximas.  

Após discorrer sobre o ocorrido, postulou o esclarecimento das seguintes 

questões: “a) Os relatórios acerca dos danos sofridos e dos reparos necessários já foram 

concluídos? Na afirmativa, enviar cópia dos referidos documentos. b) Qual o valor 

estimado para a realização dos reparos na referida escola? c) Quando será realizada a 

perícia no local? d) Constatados erros no projeto, quais as medidas que serão adotadas 

pela Prefeitura em relação aos responsáveis? e) Outras informações consideradas 

relevantes.”.  

Apesar de solicitar informações relevantes na elucidação dos fatos, não foram 

pleiteadas cópias dos laudos periciais dos destroços (caso existentes), bem como do 

processo licitatório deflagrado para construção do sobredito estabelecimento. 

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

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

ofício ao Prefeito Municipal, postulando cópia dos documentos supracitados.  

 

Nova Odessa, 06 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 51/2013 
 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a existência de um programa destinado ao 
tratamento do alcoolismo em nosso Município. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O alcoolismo crônico é formalmente reconhecido como doença pelo Código 
Internacional de Doenças (CID - referência F-10.2), classificado como "síndrome de 
dependência do álcool", doença evolutiva, causadora de transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso do álcool, com sintomas psicóticos associados na 
intoxicação.  

Por outro lado, as ações que têm por objetivo o direito à saúde constituem-se 
em dever do Estado (Constituição Federal, art. 23, II), competência comum dos entes 
federativos, ou seja, o Estado ou o Município. 

Consultando o site1 da Prefeitura Municipal constatei que a Secretaria de Saúde 
oferece à população os seguintes programas: 

a) Projeto “Vida Plena”: grupo de apoio a pacientes que passaram por 
cirurgia oncológica de mama (mastectomia). Os pacientes recebem orientação 
nutricional, psicológica, fisioterápica e assistência social, além de realizarem atividades 
físicas e hidroterapia. O grupo existe há cinco anos e atende aproximadamente quinze 
mulheres; 

b) Projeto “Viva Vida”: grupo que auxilia mulheres portadoras de 
fibromialgia. A equipe é multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, professor de 
educação física, nutricionista, psicóloga e assistente social. As atividades são semanais. 
O grupo existe há três anos e atende, atualmente, a cerca de 80 pacientes; 

c) “Projeto Doce Vida” - Grupo dirigido a pacientes portadores de diabetes, 
que recebem orientação nutricional, psicológica, fisioterapêuticas, social e de 
enfermagem. Também realizam exercícios físicos de solo e hidroginástica. É feita a 
verificação da glicemia capilar semanalmente. 

d) Programa “Nove Meses” - Grupo multidisciplinar da Coordenadoria de 
Saúde de Nova Odessa que cuida das gestantes da cidade. Visa prestar um 
atendimento pleno e gratuito às gestantes. Inclui acompanhamento médico, incentivo 
ao parto normal e ao aleitamento materno, entre outros aspectos. O programa conta 
com ginecologista, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e enfermeiro, e 
prevê o acompanhamento das gestantes, incentivando o parto normal e o aleitamento 
materno, entre outros aspectos.  

e) Projeto “HiperDia” - promovido por orientação do Ministério da Saúde, é 
um sistema informatizado para cadastramento e acompanhamento dos portadores de 
hipertensão arterial e diabetes.  

Inexistem, portanto, informações sobre a existência de um programa voltado 
ao tratamento do alcoolismo no âmbito do Município, embora esse tema seja objeto de 
preocupação em todo mundo.  

Segundo informações veiculadas no site2 do Ministério da Saúde, "a doença 
causada pelo álcool" preocupa enormemente os sistemas de saúde, estimando-se o 
número de dependentes entre 10% e 15% da população mundial. No Estado de São 
Paulo, por exemplo, pelo menos um milhão de pessoas sofrem desse mal.  

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes informações: 

a) Existe programa para tratamento ao alcoolismo no âmbito do Município?  
b) Na negativa, há possibilidade de implantá-lo? 
c) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 06 de fevereiro de 2013. 

JOSÉ PEREIRA 

                     
http://www.novaodessa.sp.gov.br/CentrodeReabilitacao.aspx 
2 http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=557 
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REQUERIMENTO N. 52/2013 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a implantação de passeio público na Rua João 

Teixeira de Camargo, no Jardim Éden. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

   

 

Na legislatura passada em diversas oportunidades este Legislativo questionou o 

Prefeito Municipal sobre a implantação de calçada e alambrado na Rua João Teixeira de 

Camargo, no Jardim Éden.  

A informação obtida era que, por se tratar de uma área de preservação 

permanente, a realização de melhorias no local implicava na obtenção de outorga 

ambiental, o que requeria a formalização do pedido em moroso processo, sendo que o 

Setor de Obras apenas mantinha o local limpo.  

Em face do exposto, tendo em vista tratar-se de um antigo anseio da 

população, 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 passeio público e alambrado na Rua João Teixeira 

de Camargo, no Jardim Éden, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que 

envolvem a questão: 

a) A Prefeitura Municipal pretende implantar passeio público e alambrado no 

local? 

b) Foi solicitada a outorga ambiental necessária à implantação dessas 

benfeitorias? Na afirmativa, qual a atual fase do processo? 

c) Existe data prevista para o início das obras? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 53/2013  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a permanência de assistentes sociais no 

Hospital e Maternidade Municipal “Dr. Acílio Carreon 

Garcia”, no período noturno. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

Os assistentes sociais desempenham um importante trabalho no Hospital 

e Maternidade Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”. Todavia, a atuação desses 

profissionais se encerra às 19h, sendo que após esse horário a população fica 

desprovida desse serviço.   

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 da permanência de assistentes sociais no 

Hospital, no período noturno. 

 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 54/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a existência de projeto destinado à reforma e 

manutenção da pista de skate situada na Avenida João 

Pessoa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação da população que utiliza a pista de skate situada 

na Avenida João Pessoa, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 

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

informações sobre a existência de projeto destinado à reforma e manutenção do 

referido local, bem como sobre a possibilidade de implantação de lixo e bebedouro para 

melhor atender aos esportistas. 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 

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

REQUERIMENTO N. 55/2013  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre a existência de projeto destinado à reforma e 

manutenção dos parques infantis.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Durante as visitas realizadas aos bairros, pudemos verificar que os parques 

infantis necessitam de reformas urgentes, posto que vários brinquedos estão quebrados 

e representam sérios riscos à segurança das crianças.   

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

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

postulando informações sobre a existência de projeto destinado à reforma e 

manutenção dos parques infantis, encaminhado-nos, outrossim, eventual cronograma 

elaborado pelo setor competente. 

 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 56/2013  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito 

Municipal, sobre o campo de futebol localizado no 

Jardim Éden.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Conforme reclamação apresentada por alguns munícipes, a população está 

sentido dificuldade para utilizar o campo de futebol do Jardim Éden. Eles acreditam que 

os óbices encontrados sejam decorrentes da cessão do local a particular. 

Consultada a legislação municipal sobre o assunto, verificamos que nos termos 

do artigo 99 da Lei Orgânica do Município, o uso de bens municipais por terceiros 

somente poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização a título 

precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.  

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 campo de futebol localizado no Jardim Éden, 

especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria: 

a) O referido campo de futebol foi cedido a alguma entidade/associação 

específica? Na afirmativa, enviar cópia do respectivo ato administrativo. 

b) Quais as regras existentes para que a população possa utilizar o referido 

campo de futebol? 

c) Existe alguma questão que impeça a utilização desse campo pela população? 

d) Outras informações consideradas relevantes.   

 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 57/2013  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre os setores de reabilitação e fisioterapia da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, 

atualmente, o Centro de Promoção à Saúde e Reabilitação da Prefeitura atende 250 

pessoas em diversos grupos, que contam com o atendimento de uma equipe 

multiprofissional e participam duas vezes por semana de palestras e sessões de 

hidroginástica.  

Já o atendimento diário consiste na reabilitação de 100 pacientes nas áreas de 

ortopedia, neurologia e respiração com os fisioterapeutas da rede municipal de Saúde. 

Deste total, 10 pessoas são atendidas em suas casas (“Centro de Promoção à Saúde e 

Reabilitação abre inscrições para novaodessenses”, in: 

http://www.novaodessa.sp.gov.br).  

Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo e acompanhamento 

das ações desenvolvidas na área da Saúde, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre os setores de reabilitação e 

fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais os projetos que serão desenvolvidos neste ano nas áreas de 

reabilitação e fisioterapia? 

b) Qual a capacidade de atendimento dos referidos setores? 

c) Existe demanda reprimida nessas áreas (reabilitação e fisioterapia)? Na 

afirmativa, quais as medidas que serão adotadas para assegurar o atendimento a todos 

os pacientes? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 58/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre o atendimento a ser prestado aos pacientes 

com catarata (mutirão de catarata).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Na audiência pública da Saúde realizada no último dia 22 de janeiro, a 

secretária de Saúde, Dra. Rosa Maria Reis Sacilotto, informou que pretende realizar 

neste ano um mutirão destinado a cirurgias de catarata, objetivando atender ao maior 

número de casos existentes no município.  

Consoante informação disponível no endereço eletrônico 

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/saude-do-idoso/catarata, a catarata é a alteração 

do cristalino, uma das principais lentes do olho, onde a imagem é focalizada. Essa lente 

fica mais opaca com o envelhecimento natural do organismo. A perda da transparência 

dificulta a chegada da luz à retina e a visão diminui.  

A doença é mais comum a partir dos 60 anos e acomete todas as pessoas, mas 

em graus diferentes. A catarata também pode ser provocada por infecções na vida 

adulta, uso de medicamentos como cortisonas, um trauma (batida no olho, por 

exemplo) ou deficiência congênita. Os diabéticos geralmente têm catarata mais cedo. 

A cirurgia consiste em colocar uma lente, que é um novo cristalino artificial, 

como se fosse uma prótese no olho. O índice de recuperação satisfatória chega a 90% 

dos casos: feita a cirurgia, o paciente volta a enxergar. Essas lentes são definitivas e 

não precisam ser trocadas, a exemplo de outras próteses.  

O procedimento cirúrgico é considerado de baixa complexidade, com anestesia 

local e sem necessidade de internação.  

Não existe nada que possa prevenir a catarata e, se não for tratada, pode levar 

à cegueira. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo.  

O presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Marco Antônio Rey de 

Faria, alerta que se a catarata evoluir muito, o cristalino crescer demais e ficar com um 

volume maior, o paciente pode contrair um glaucoma secundário e, consequentemente, 

uma cegueira irreversível.  

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

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

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

demanda existente pela cirurgia em questão, bem como sobre o mutirão que será 

realizado. 

Nova Odessa, 4 de fevereiro de 2013. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 59/2013  
 

Assunto: Solicita informações da EMTU sobre a 

possibilidade de ampliação da linha intermunicipal 

que atende o Jardim Santa Luiza I e II, em Nova 

Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por vários moradores da região formada 

pelos bairros Santa Luiza I e II, que postulam o aumento do número de ônibus que 

atendem a região com destino à Americana. Eles alegam que os ônibus não estão 

atendendo a contento a demanda existente, sendo necessária a ampliação dos horários.    

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

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

o encaminhamento de ofício ao diretor-presidente da EMTU, Sr. Joaquim Lopes da Silva 

Junior, postulando informações sobre possíveis alterações na linha intermunicipal que 

atende a população residente nos bairros Santa Luiza I e II, voltadas à ampliação dos 

horários.  

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

****************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 60/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre as medidas adotadas para evitar alagamentos 
na Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades do 
posto de combustível, no Residencial Francisco Lopes 
Iglesias. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, foi 

informado que a Diretoria de Serviços Urbanos realizou serviços de manutenção para 

evitar enchentes em pontos estratégicos do município, consubstanciados, entre outras 

ações, na limpeza de galerias nas avenidas Carlos Botelho, Ampélio Gazzetta e Pedro de 

Oliveira. 

De outra parte, o alagamento da Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades 

do posto de combustível, no Residencial Francisco Lopes Iglesias, é fato rotineiro nos 

dias de forte chuva.  

Isto posto, 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 adotas adotadas para evitar alagamentos no ponto 

acima especificado (Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades do posto de 

combustível).  

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 61/2013 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de implantação de uma lombada 

na Rua Eurípedes Valente, na altura do n. 222, no 

Jardim Campos Verdes.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de 

uma lombada na Rua Eurípedes Valente, na altura do n. 222, no Jardim Campos Verdes. 

A medida se faz necessária para disciplinar o trânsito de veículos no local e coibir 

a ocorrência de acidentes.  

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

REQUERIMENTO N. 62/2013 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de ampliação das atividades da 

Guarda Municipal no período da noite (rondas 

noturnas).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de ampliação das 

atividades da Guarda Municipal no período da noite, mediante a disponibilização de 

mais uma viatura para realizar rondas noturnas. 

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 63/2013 

 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a possibilidade de remoção do ponto de ônibus 

e do rebaixamento da guia na Rua Tamboril, na altura 

do n. 385, pelas razões que especifica.  

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Na Rua Tamboril, na altura do n. 385, existe um estabelecimento comercial que 

possui, entre seus funcionários, uma cadeirante. Ocorre que o acesso dessa funcionária 

ao seu local de trabalho está sendo prejudicado por dois fatores, a ausência de guia 

rebaixada no local e a presença de um ponto de ônibus. 

Em face do exposto, em atendimento à solicitação dessa munícipe, 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 remoção do ponto de ônibus existente no local, bem como sobre o 

rebaixamento da guia para facilitar o acesso da cadeirante ao seu local de trabalho. 

 

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 64/2013 

 

Assunto: Convoca o Diretor da Guarda Municipal e 

convida as autoridades abaixo especificadas para 

debater sobre a segurança pública. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Conforme preceituado no artigo 144 da Constituição Federal, a segurança 

pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, é 

nosso dever discutir os problemas relacionados à área e buscar auxiliar o Estado na 

consecução de seus objetivos. 

Por outro lado, vivemos tempos de imensa insegurança. Diariamente, a nossa 

população é vitimada por uma série de crimes. São furtos, roubos, sequestros 

relâmpagos, que atormentam o cidadão. 

Em que pese o excelente trabalho realizado pelos órgãos competentes, 

entendemos que os índices de criminalidade ainda se mantêm elevados em nossa 

cidade. A título exemplificativo, em 2012 foram registrados 5 (cinco) homicídios, 559 

(quinhentos e cinquenta e nove) furtos, 230 (duzentos e trinta) roubos e 220 (duzentos 

e vinte) ocorrências relacionadas a furto e roubo de veículos (fonte: Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados). 

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

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se digne 

convocar o diretor da Guarda Municipal, Sr. Robson Fontes Paulo, para debater o 

assunto, no próximo dia 11 de março, às 18h, nesta Casa de Leis. 

Requeiro, outrossim, seja enviado ofício as autoridades abaixo especificadas, 

convidando-as a participar do debate em questão. 

- Dr. Carlos Alberto Ruiz Nardy, Promotor de Justiça; 

- Dr. Miguel Wil Cornacchioni Escrivão, Delegado Seccional de Americana; 

- Dr. Antonio Donizete Braga, Delegado de Polícia de Nova Odessa; 

- Coronel Antonio Bueno de Oliveira Neto, Comandante do 48º Batalhão da 

Polícia Militar do Interior; 

- Tenente Carlos Eduardo Nigra Salgado, Comandante do Pelotão da Polícia 

Militar de Nova Odessa; 

- Sr. Eduardo Mota, Presidente do Conseg; 

- Sr. Oscar Araium, Presidente da Associação Comercial e Empresarial; 

- Deputado estadual Sr. Francisco Sardelli; 

- Deputado estadual Sr. Cauê Macris; 

- Deputado estadual Sr. Antonio Mentor; 

- Deputado federal Sr. Vanderlei Macris; e, 

- Deputado federal Sr. José Mentor. 

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados
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REQUERIMENTO N. 65/2013  
 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre o posicionamento do Município de Nova Odessa 

com relação à ampliação da malha ferroviária. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Temos acompanhado atentamente as notícias divulgadas pela imprensa 

regional sobre a ampliação da malha ferroviária, uma vez que o assunto é de extrema 

importância para a nossa população, pois atinge diretamente a nossa cidade. Neste 

sentido, o jornal “Página Popular”, em matéria intitulada “Municípios devem pleitear 

criação de estações de parada de trens”, trouxe algumas informações importantes 

sobre o assunto, as quais requerem melhor esclarecimento por parte da Administração 

Municipal. 

Resumidamente, a matéria informa que no último dia 28 de janeiro, o vice 

governador de São Paulo apresentou projeto denominado Trens Expressos 

Metropolitanos, ou Trens Intercidades, que deverão ser implementados por meio de 

Parcerias Público-Privadas (PPPs), interligando cidades e regiões metropolitanas 

paulistas. O projeto prevê construção de infraestrutura, implantação e sistemas e, 

ainda, a compra de material rodante para operação de uma rede interligada de linhas 

de trens em 416 quilômetros, abrangendo cidades de Santos, Mauá, São Caetano, Santo 

André, Jundiaí, Campinas, Americana, São José dos Campos, Taubaté e Sorocaba. 

As linhas se interligarão por meio de uma estação, localizada no Centro da 

cidade de São Paulo. A rede de Trens Expressos Metropolitanos também será acessível 

por metrô, trens e ônibus. Como o projeto está em fase inicial, estima-se que o contrato 

com a empresa que executará a obra seja assinado só em 2014, sendo que os primeiros 

trechos devem ficar prontos em 2016. 

Apesar de o projeto inicial prever apenas uma ligação com a estação da Água 

Branca, em São Paulo, com uma estação em Campinas há a viabilidade da extensão da 

linha até Americana, dada a existência de uma linha férrea desativada entre as cidades 

da Região Metropolitana de Campinas.  

Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEREMOS, aos 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o 

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

a) A Prefeitura Municipal pretende estudar a possibilidade de pleitear uma 

estação na cidade?  

b) Existe algum estudo sobre esse assunto? Na afirmativa, encaminhar cópia do 

mesmo. 

c) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2013. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 66/2013  

 

 

Assunto: Solicita informações complementares do 

Prefeito Municipal e da Companhia Paulista de Força e 

Luz, sobre a cobrança da CIP realizada nos meses de 

janeiro e fevereiro do corrente ano (Lei Municipal n. 

2.632, de 22 de agosto de 2012). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Na sessão ordinária levada a efeito no último dia 4 de fevereiro, foi aprovado o 

requerimento n. 33/2013, de autoria do ilustre vereador Vagner Barilon, que solicita 

informações do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de notificação à 

Companhia Paulista de Força e Luz, informando sobre a extinção da CIP (Lei Municipal 

n.2632, de 22 de agosto de 2012). 

Em que pese o conteúdo elucidativo da proposição, a mesma se destinou a 

questionar apenas um aspecto do problema: a notificação da CPFL. Assim, ainda, 

remanescem dúvidas sobre a situação da população perante a cobrança indevida. 

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 

Companhia Paulista de Força e Luz, postulando informações sobre a cobrança da CIP 

realizada nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, especialmente no tocante 

aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Qual o total do valor arrecadado oriundo da cobrança da CIP nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2013? 

b) Os valores cobrados indevidamente serão restituídos?  

c) Quais as medidas que deverão ser adotadas pelos munícipes voltadas a 

restituição desses valores? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 67/2013  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre as creches do Jardim Marajoara e do Jardim 

Santa Rita II. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 6 de fevereiro passado, foi publicada matéria jornalística no jornal “O 

Liberal”, noticiando que as creches inauguradas no final de 2012 só atenderão em 2014. 

Segundo a matéria, as duas creches apresentam falhas estruturais e não 

possuíam alvará do Corpo de Bombeiros. Uma equipe de engenheiros da Prefeitura 

visitou os imóveis e constatou que eles não estavam em condições de uso por 

apresentarem problemas como trincas nas paredes, infiltrações e trechos em que o piso 

não tinha sido concluído.  

As obras foram classificadas como “elefante branco” pela publicação.  

Em face do exposto, e considerando que compete privativamente a esta 

Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, nos termos do art. 

16, IX, da Lei Orgânica do Município, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, 

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

postulando informações sobre as creches do Jardim Marajoara e do Jardim Santa Rita II, 

especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Enviar cópia do edital de licitação e dos contratos relativos às duas creches. 

b) Enviar cópia dos termos de recebimento provisório e definitivo das referidas 

obras. 

c) Enviar cópia do relatório elaborado pela equipe de engenheiros que 

constatou os problemas noticiados na matéria jornalística acima mencionada. 

d) Tendo em vista a constatação de que os imóveis não estão em condições de 

uso por apresentarem problemas como trincas nas paredes, infiltrações e trechos em 

que o piso não tinha sido concluído, quais as medidas que serão adotadas pela 

Prefeitura para sanar essas irregularidades? 

e) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Nova Odessa, 6 de fevereiro de 2013. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 68/2013  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o Programa Bolsa Creche, instituído pela Lei n. 

2.522, de 4 de agosto de 2011. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 1º de agosto de 2011, este Legislativo aprovou o projeto de lei n. 63/2011, 

que autoriza o Município de Nova Odessa a instituir o Programa “Bolsa Creche”, 

objetivando o aumento de ofertas de vagas às crianças que não obtenham vagas na 

rede municipal de Ensino, que deu origem à Lei n. 2.522, de 4 de agosto de 2011. 

Nos termos do art. 4º da referida lei, o valor a ser pago por vaga disponibilizada 

e ocupada, a título de “bolsa creche”, será aquele baixado pelo Poder Executivo, a cada 

exercício, através de Decreto, considerados os mesmos critérios propostos pelo 

FUNDEB. 

Assim, em 30 de agosto de 2011, foi publicado o Decreto n. 2.722 que fixou em 

R$ 264,04 e R$ 176,33, respectivamente, os valores a serem pagos para vagas em 

período integral e parcial.     

Em setembro do mesmo ano, foi veiculada matéria no site da Prefeitura 

Municipal noticiando, em apertada síntese, que em 10 de setembro seria publicado o 

edital para contratação de vagas em creches privadas para atendimento de famílias 

automaticamente inseridas no Programa Bolsa Creche. A expectativa era a contratação 

de até 100 (cem vagas) ainda em 2011.  

Em 6 de janeiro de 2012, através do Decreto n. 2.759, foram fixados novos 

valores a serem pagos por vaga disponibilizada e ocupada, sendo R$ 345,88, para o 

período integral, e R$ 212,85, para o período parcial. 

Questionado sobre o assunto (requerimento n. 41/2012, de autoria do vereador 

Vagner Barilon), em 1º de março de 2012, o Chefe do Executivo informou que até 

aquela data foram adquiridas 280 vagas, conforme os valores fixados pelo Decreto n. 

2.759/2012 (R$ 345,88 e R$ 212,85).  

Em face do exposto, tendo em vista o início de um novo período letivo, 

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 

execução do sobredito programa, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que 

envolvem a questão: 

a) Em cumprimento às disposições contidas no art. 4º da Lei n. 2.522/2011, 

quais os valores fixados por vaga para o presente exercício? Enviar cópia do decreto 

que disciplina a questão.   

b) Quantas vagas foram adquiridas através do referido programa até a presente 

data?  

c) Ainda existe lista de espera para creche? Na afirmativa, por que as famílias 

não foram atendidas? 

d) Enviar relação contendo o nome e o endereço das unidades particulares 

contratadas, bem como o número de vagas disponibilizado por cada uma, discriminado 

berçário I e II e maternal I e II.  

e) Outras informações consideradas relevantes.  

Nova Odessa, 6 de fevereiro de 2013. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 30/2013 
 

 

 

Assunto: Apoio às famílias atingidas pela tragédia que 

se abateu sobre a cidade de Santa Maria (RS), 

culminando na morte de mais de 230 pessoas e 

dezenas de feridos. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APOIO e 

solidariedade às famílias atingidas pela tragédia que se abateu sobre o município de 

Santa Maria (RS), culminando na morte de mais de 230 pessoas e dezenas de feridos.  

O incêndio ocorreu em uma boate, na madrugada do dia 27 de janeiro, quando 

um integrante da banda que se apresentava no local utilizou um sinalizador como 

artefato pirotécnico. Fagulhas atingiram o teto, que era revestido com isopor, 

produzindo chamas e uma fumaça altamente tóxica. 

 O episódio comoveu não apenas a sociedade brasileira, mas repercutiu em 

sites e portais de notícias de todo o mundo, devido ao expressivo número de jovens que 

tiveram suas vidas ceifadas trágica e prematuramente. 

No dia 28 de janeiro foi publicado no Diário Oficial da União decreto em que a 

presidente Dilma Rousseff declarou luto oficial de três dias em todo o país pelas vítimas 

do incêndio. 

Demonstrando solidariedade, o prefeito Benjamim Vieira de Souza também 

decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas vítimas.  

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

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

em ata nosso apoio e solidariedade às famílias atingidas pelo drama. 

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2013. 

 

 

ADRIANO LUCAS ALVES 
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MOÇÃO N. 31/2013 

 

 

 

Assunto: Congratulações com a Prefeitura Municipal, 

pela adesão ao projeto “Selo São Paulo Amigo do 

Idoso”. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação 

plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos 

cumprimentos à primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. 

Andréa Souza, pela adesão ao programa “Selo São Paulo Amigo do Idoso”. 

Em evento realizado no último dia 31 de janeiro, em Campinas, a 

congratulada entregou ofício ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, 

solicitando a implantação de um Centro Dia para Idoso em nossa cidade. 

A adesão do nosso Município ao referido programa já havia sido solicitada 

em 2012 pelo vereador subscritor, por meio do requerimento n. 473/2012. Naquela 

oportunidade, salientamos que Nova Odessa já possuía ações que a habilitavam a 

participar do projeto em questão, inclusive com a possibilidade de obtenção do selo 

acima mencionado, como a Lei n. 2362/2009, que autoriza o Poder Executivo a 

implantar Creche para Idoso neste Município e dá outras providências, cujo projeto foi 

de autoria do vereador subscritor, bem como pelo belíssimo trabalho realizado com o 

grupo da Melhor Idade 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 à congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.       

 

Nova Odessa, 6 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

ADRIANO LUCAS ALVES 
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MOÇÃO N. 32/2013 

 

 

 

Assunto: Congratulações com o jornalista Mauricio 

Godoy e com o jornal “O Liberal”, pelos cinco anos da 

coluna Eclética Nova Odessa.  

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação 

plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos 

cumprimentos ao jornalista Mauricio Godoy e à direção do jornal “O Liberal”, pelos cinco 

anos da coluna Eclética Nova Odessa. 

Em 2007, a coluna já existia, mas não havia uma página social exclusiva 

de Nova Odessa. Assim, o espaço criado há cinco anos representa a aposta dos 

congratulados na força que a nossa cidade possui na Região do Polo Têxtil.  

A Eclética Nova Odessa é um importante registro da nossa história social, 

razão pela qual parabenizamos o excelente trabalho realizado ao longo desse período e 

desejamos vida longa à coluna.           

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, 6 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

ADRIANO LUCAS ALVES 
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MOÇÃO N. 33/2013 

 

Assunto: Congratulações com a empresa Bufarah Pet 

Vet Lab – Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias 

Ltda. e com os senhores Dr. Paulo Fernando Borges 

Bufarah e Gilberto Bufarah, pela conquista do “Prêmio 

Marketing & Negócios Internacional”.  

 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à empresa Bufarah Pet Vet Lab – 

Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias Ltda. e aos senhores Dr. Paulo Fernando 

Borges Bufarah e Gilberto Bufarah, pela conquista do “Prêmio Marketing & Negócios 

Internacional”. 

Os congratulados foram agraciados pela Associação dos Empresários do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mercosul, com o prêmio acima mencionado, em 

sua 23ª edição, na categoria DESTAQUE CLÍNICA NACIONAL VETERINÁRIA – Excelência 

em Atendimento. 

Inaugurada em 7 de novembro de 2006,  a Bufarah Pet Vet Lab está sob a 

responsabilidade técnica e coordenação do médico veterinário Paulo Fernando Borges 

Bufarah, tendo o Sr. Gilberto Bufarah como gerente de Qualidade. 

Cumpre registrar que este é o terceiro prêmio recebido pela família, sendo que o 

Sr. Gilberto Bufarah recebeu, como Pesquisador Científico do Instituto de Zootecnia de 

Nova Odessa, o prêmio Menção IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas – 2001: 

Inovação em Ciência e Tecnologia do Prêmio “Thomas Kuhn” – “Hopes for the future” 

pela Academia Internacional de Ciências da Coréia do Sul e pela União Internacional de 

Prevenção da Proteção do Ar e Associações de Proteção do Meio Ambiente – Inglaterra, 

sobre o trabalho “Utilização do capim elefante cv. Guaçu, como fonte de energia 

renovável” e a Medalha Paulista do Mérito Científico e Tecnológico, outorgada pelo 

governo do Estado de São Paulo.       

Os prêmios obtidos são o reconhecimento do trabalho e dedicação dessa 

importante família radicada em nossa cidade. 

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

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

ofício aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 07 de fevereiro de 2013. 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 34/2013 

 

 

Assunto: Congratulações com a Vigilância em Saúde, a 

Segurança de Trânsito e a Guarda Municipal, pela 

ação que culminou na apreensão de 22 veículos que 

estavam em uma área pública situada na Rua Heitor 

Cibin, no Jardim Bela Vista.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária 

a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos 

cumprimentos aos servidores da Vigilância em Saúde, da Segurança de Trânsito e da 

Guarda Municipal, que participaram da ação que culminou na apreensão de 22 veículos 

que estavam em uma área pública situada na Rua Heitor Cibin, no Jardim Bela Vista.  

O local estava sendo utilizado irregularmente desde 2007 e o material ali 

depositado havia se transformado em um foco de larvas do mosquito Aedes aegypit. 

Assim, além da invasão de área pública, o responsável pelos veículos estava 

desrespeitando as leis municipais n. 1.593/98 e 1.606/98 e a Lei Estadual n. 10083/98, 

relacionadas ao controle de pragas urbanas e proliferação do mosquito da dengue.          

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 diretor da Guarda Municipal, Sr. Robson Fontes Paulo, aos responsáveis pela 

Vigilância em Saúde e pela Segurança de Trânsito, dando-lhes ciência desta 

manifestação.       

 

Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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PROJETOS DE LEI 
 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N.04/2013 
“Dá a denominação de “Emilia Valente Kerper” à Avenida Projetada Quatro (04) do 

Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther” 
Art. 1º. Fica denominada “Emilia Valente Kerper” a Avenida Projetada Quatro (04) 

do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther. 
Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, 

nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 04 de fevereiro de 2013.  

ADRIANO LUCAS ALVES 
CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 

VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

                              
J U S T I F I C A T I V A 

Estamos submetendo à elevada apreciação dos ilustres membros desta Casa a 
presente proposição que tem por objetivo dar denominação à Avenida Projetada Quatro 
(04) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther. 

Filha de Maria Filetti Valente e de Mário de Almeida Valente, Emilia Valente de 
Jesus nasceu em julho de 1920, em Nova Odessa. 

Em 1932 seu irmão Aristeu participou da Revolução Constitucionalista, tendo 
falecido em 18 de agosto de 1932. Esse fato marcou muito sua vida. 

Já adulta foi ferrenha defensora da memória do irmão. Chegou a enfrentar o 
prefeito de Águas de Lindoia pelo descaso relacionado à conservação do monumento da 
Revolução Constitucionalista de 1932. Sua atitude, digna de elogios, resultou na 
reforma do local. 

Casou-se com Ary Kerper em 17 de novembro de 1946, com quem teve dois filhos: 
Mário José e José Carlos. 

Em 1955 começou a trabalhar como cabeleireira, tendo sido proprietária de um 
Instituto de Beleza situado na Rua XV de Novembro, n. 299, em Nova Odessa. 

Em 18 de dezembro de 1959 sua família fixou domicílio na Avenida Carlos Botelho, 
n. 434, realizando antigo sonho de seus pais. 

No ano de 1971 seu filho José Carlos casou-se com Valderez, com quem teve dois 
filhos: Júlio Cesar e Juliana Carolina. Três anos depois, seu filho Mário José casou-se com 
Marlene e da união adveio a nascimento de dois filhos: Guilherme e Leonardo. 

Encerrou suas atividades como cabeleireira em 1980, após vinte e cinco anos de 
trabalho. Passou, então, a se dedicar às atividades sociais: foi filiada à Rede Feminina 
de Combate ao Câncer; participou ativamente da Comunidade Católica Matriz de Nossa 
Senhora das Dores; participou de várias edições da Festa das Nações. 

No ano de 1986 passou a trabalhar na Prefeitura Municipal. 
Em 1990, depois de muita luta, seu marido foi reconhecido como ex-combatente 

da 2ª Guerra Mundial e, três anos depois, veio a óbito. 
Muito religiosa, frequentou a igreja diariamente, enquanto foi possível.  
Faleceu em agosto de 2011, deixando saudades e boas lembranças a seus amigos 

e familiares. 
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, 04 de fevereiro de 2013.  
ADRIANO LUCAS ALVES 

CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 
VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

************************************************************ 
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PROJETO DE LEI N. 05/2013 
“Dá a denominação de “José Roque da Silva” à Avenida Projetada Três (03) do 

Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther”. 
Art. 1º. Fica denominada “José Roque da Silva” a Avenida Projetada Três (03) do 

Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther. 
Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, 

nos padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 04 de fevereiro de 2013.  

ADRIANO LUCAS ALVES 
CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 

VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 
J U S T I F I C A T I V A 

Estamos submetendo à elevada apreciação dos ilustres membros desta Casa a 
presente proposição que tem por objetivo dar denominação à Avenida Projetada Três 
(03) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther. 

Filho de Olimpia Maria de Jesus, José Roque da Silva nasceu em 15 de março de 
1953, na cidade de Capitólio (MG). 

Na juventude, mudou-se para Campinas à procura de emprego, quando conheceu 
Aparecida Zambelle da Silva, com quem se casou. 

Após o enlace matrimonial, o casal mudou-se para Nova Odessa. Desse 
matrimônio adveio o nascimento das filhas Kellen, Juliana e Vander Roque. 

Pai dedicado, homem alegre e humilde, dedicou sua vida aos filhos e netos, que 
eram seu orgulho. 

Trabalhou em diversas firmas, tais como: Rhodia, Posto Piraju, Petrofort e Nova 
Plast. 

Foi morador de Nova Odessa por vinte e quatro (24) anos. 
Faleceu no dia 10 de dezembro de 2012, deixando saudades entre amigos e 

familiares. 
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, 04 de fevereiro de 2013.  
ADRIANO LUCAS ALVES 

CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 
VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

************************************************************ 
 
PROJETO DE LEI N. 06/2013 

“Dá a denominação de “Reynaldo Masson” à Rua Projetada Dezoito (18) do 
loteamento denominado Jardim Campos Verdes” 

Art. 1º. Fica denominada “Reynaldo Masson” a Rua Projetada Dezoito (18) do 
loteamento denominado Jardim Campos Verdes. 

Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, 
nos padrões e moldes convencionais. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.  

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
Nova Odessa, 04 de fevereiro de 2013.  

ADRIANO LUCAS ALVES 



 

52 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 
VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
J U S T I F I C A T I V A 

Estamos submetendo à elevada apreciação dos ilustres membros desta Casa a 
presente proposição que tem por objetivo dar denominação à Rua Projetada Dezoito 
(18) do loteamento denominado Jardim Campos Verdes. 

Filho de Benedicto Masson e de Eliza Pastre, o homenageado nasceu em 10 de 
junho de 1936, na cidade de Araraquara (SP). 

Durante parte de sua infância ajudou seu pai na roça. Aos doze anos começou a 
trabalhar nas tecelagens. Com dedicação tornou-se gerente de uma tecelagem e, 
posteriormente, proprietário. 

Em 1952, aos dezesseis anos, nos rotineiros passeios em volta da praça central de 
Americana conheceu Leonilda Enke.  

Alistou-se no Tiro de Guerra em 1955. Na oportunidade almejou seguir carreira 
militar. Contudo, por ser o único filho homem, sua mãe o convenceu a desistir dessa 
ideia. 

No final de 1953 iniciou um namoro com Leonilda Enke, com quem se casou 
posteriormente (em 12 de maio de 1962). Desse matrimônio adveio o nascimento das 
filhas Silmara, Silvana e Simone. 

Em 1963, ao engravidar da primeira filha, Leonilda foi desligada da tecelagem em 
que trabalhava. Na ocasião, Reynaldo adquiriu oito teares e deu início a uma pequena 
tecelagem, na cidade de Americana. 

No ano de 1964 o homenageado se formou como Técnico Têxtil, no Núcleo de 
Ensino Profissional Livre “Escola Têxtil Americanense”. Em 1966, seus teares foram 
transferidos para Nova Odessa e unidos à Tecelagem Irmãos Enke, de propriedade dos 
seus cunhados. Na época, fixou domicílio na Rua Duque de Caxias, 25, no Centro de 
Nova Odessa, em cujo local nasceram suas filhas Silvana (em 1967) e Simone (em 
1970). 

Em meados de 1970, um empresário de Rio Claro lhe ofereceu cargo de gerência 
em sua empresa, motivando-o a deixar sua parceria com os irmãos Enke. Permaneceu 
em Rio Claro por aproximadamente dois anos e, em seguida, mudou-se para Santa 
Bárbara D´Oeste, onde ficou por cinco anos, visando melhorar sua condição financeira.  

Voltou a residir em Nova Odessa em 1977, se tornando sócio proprietário de uma 
tecelagem situada à Rua Maria Raposeiro Azenha. Em 1980 deixou a empresa devido a 
uma crise, voltando a trabalhar com tecelagens até 1990. 

Em 17 de dezembro de 1992 ingressou no quadro de funcionários da CODEN 
(Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), ali permanecendo até 1995, quando 
foi admitido por concurso público na Prefeitura Municipal de Nova Odessa. 

Durante os anos de funcionalismo público ajudou a criar e fundar a Associação dos 
Funcionários Públicos, situada na Avenida Brasil. Também auxiliou na Campanha de 
Combate à Dengue. 

Em 2005 recebeu um certificado pelos dez anos prestados à Municipalidade, com 
fulcro nas disposições contidas na Lei Municipal n. 2088/2005. 

Deixou o funcionalismo público municipal ao completar 70 anos de idade, no ano 
de 2006. Faleceu dois anos depois, aos 4 de dezembro de 2008, deixando lembranças 
aos seus amigos e familiares. 

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, 04 de fevereiro de 2013.  
ADRIANO LUCAS ALVES 

CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO  VAGNER BARILON 
VLADIMIR A. DA FONSECA  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

CLÁUDIO J. SCHOODER  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

************************************************************ 
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PROJETO DE LEI N. 07/2013 
“Que altera disposições contidas na Lei Municipal n. 1.731, de 13 de março de 

2000 e dá outras providências”. 
Art. 1º. O caput do art. 6º da Lei n. 1.731, de 13 de março de 2000 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Art. 6º. A base de qualquer torre de sustentação de antena transmissora deverá 

estar no mínimo, a 12 (doze) metros de distância das divisas do lote onde estiver 
instalada, observando o disposto no artigo anterior.” 

Art. 2º. O caput do art. 7º da Lei n. 1.731, de 13 de março de 2000 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 7º. A instalação de antenas transmissoras de radiação somente pode feita 
em Zonas de Produção Industrial (ZPI).” 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 05 de fevereiro de 2013. 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 
J U S T I F I C A T I V A 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
altera disposições contidas na Lei Municipal n. 1.731, de 13 de março de 2000 e dá 
outras providências. 

Referida lei dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de rádio, 
televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras 
de radiação eletromagnética. 

As alterações propostas através do presente projeto foram sugeridas pelo 
Engenheiro da Prefeitura Municipal que lida com esse assunto, com o objetivo de 
aprimorar o normativo ora vigente e são as seguintes: 

a) Aumento da distância da base de qualquer torre de sustentação de 
antena transmissora das divisas do lote onde estiver instalada (de 6 metros para 12 
metros).  

b) Permissão de instalação de antenas transmissoras de radiação apenas em 
Zonas de Produção Industrial. 

Importante ressaltar que as alterações propostas através do presente projeto só 
vigorarão a partir da entrada em vigor da lei - caso o projeto seja aprovado -, em virtude 
das disposições contidas no art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como no 
art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.  

Tendo em vista a relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 05 de fevereiro de 2013. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

************************************************************ 
 
PROJETO DE LEI Nº 08/2013  

“Dispõe sobre a limpeza e conservação de terrenos, construção de muros e 
passeios, e dá outras providências.” 

Art. 1º. Os imóveis servidos por todos os melhoramentos públicos, incluídos a 
pavimentação e o calçamento, deverão ser: 

a) mantidos limpos, livres de lixo, detritos, entulhos e quaisquer outros materiais 
nocivos à saúde publica, vedado o uso de fogo como expediente de eliminação; 

b) drenados e aterrados quando pantanosos ou alagadiços; 
c) fechado em seu alinhamento de frente com muro de alvenaria revestido (reboco 

ou chapisco), com altura mínima de 1,50 metros, com portão para acesso, e deverá ser 
conservado livre de estragos e deterioração. 

Art. 2º. É obrigatória a construção de passeio público desde que o imóvel edificado 
ou não, esteja localizado em via publica pavimentada. 

§ 1º. Os passeios deverão ser revestidos de mosaico português ou executados em 
concreto ou qualquer outro tipo de piso comprovadamente antiderrapante, a critério da 
Prefeitura e mantidos sempre limpos e desobstruídos, de forma a permitir o livre 
trânsito de pessoas.  
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§ 2º. Os passeios públicos deverão obedecer ao seu formato original em relação à 
queda de nível, não devendo este caimento ultrapassar vinte (20) centímetros entre a 
edificação e a guia.  

Art. 3º. Serão considerados como inexistentes os muros e passeios construídos ou 
reconstruídos em desacordo com as especificações técnicas e demais normas 
municipais. 

Art. 4º. A inviabilidade da construção de muros ou passeios, somente será 
admitida após verificação, constatação e manifestação por escrito de órgão municipal 
competente, proferida em despacho a requerimento do interessado. 

Art. 5º. Para cumprimento das obrigações constantes desta lei os proprietários ou 
possuidores do imóvel a qualquer titulo serão notificados pessoalmente e por escrito, ou 
então através de carta A.R. 

Parágrafo único. Em não sendo localizado o interessado, a notificação será 
efetivada através de edital publicado uma única vez na imprensa local. 

Art. 6º. O prazo para cumprimento das notificações será de sessenta (60) dias 
para a construção e reparo de muro e passeio e de até quinze (15) dias úteis para a 
limpeza de terrenos, contados do recebimento da notificação ou da data da publicação, 
quando formalizada por edital.  

Parágrafo único. A critério da Prefeitura, os prazos fixados neste artigo poderão ser 
prorrogados uma única vez, por igual período, desde que requerido e apresentado 
motivo relevante.  

Art. 7º. O proprietário ou possuidor a qualquer titulo é o responsável pelo 
cumprimento desta lei, sujeitando-se as penalidades nela previstas seja qual for a 
destinação ou o uso do imóvel, mesmo em caso de acordos ou contratos existentes com 
terceiros. 

Art. 8º. Em caso de infringência às disposições desta Lei, serão aplicadas as 
seguintes penalidades: 

a) multa no valor de um salário mínimo, pela falta de muro; 
b) multa no valor de um salário mínimo, pela falta de calçada;  
c) multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela falta de conservação e 

limpeza de terreno; 
d) multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela obstrução do passeio 

público. 
Art. 9º. Quando o proprietário for autuado poderá apresentar defesa junto ao 

órgão competente da prefeitura, dentro de 10 (dez) dias do conhecimento do fato.  
§ 1º. Não havendo recursos nesse prazo ou, sendo o mesmo indeferido, o infrator 

terá o prazo de 10 (dez) dias para pagar a multa. 
§ 2º. Decorrido o prazo estipulado sem que tenha havido o respectivo pagamento, 

o valor da multa será acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês e atualização 
monetária, observado o disposto na Lei nº 1.790, de 19 de Dezembro de 2000.  

Art. 10. Esgotados os prazos concedidos, os serviços de limpeza de terrenos e a 
construção de muros e passeios, poderão ser executados pela Prefeitura, que cobrará 
dos interessados o respectivo custo, acrescido da taxa de administração de 20% (vinte 
por cento), sem prejuízo das multas aplicadas. 

Art. 11. Concluídos os serviços os interessados serão notificados a efetuar o 
pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, mencionando-se o volume dos serviços 
executados e o respectivo custo, acrescido da taxa de administração. 

Parágrafo único. A notificação será efetivada mediante a observância das 
disposições do art. 5º desta lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário especialmente aquelas 

constantes da Lei n. 1303, de 05 de junho de 1992, da Lei n. 1564, de 1º de outubro de 
1997, da Lei n. 1822, de 11 de setembro de 2001 e da Lei n. 2.298, de 08 de outubro de 
2008. 

Nova Odessa, 05 de fevereiro de 2013. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
J U S T I F I C A T I V A 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente proposição que 

http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=1758
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visa reunir, num único normativo, todas as leis pertinentes à limpeza e conservação de 
terrenos, construção de muros e passeios. 

A primeira lei que cuidou da matéria é a Lei n.1303, de 05 de junho de 1992, de 
autoria do então vereador José Geraldo Faganello Neto. Em 1º de outubro de 1997 
referida norma foi alterada através da Lei n.1564/1997, de autoria do ex-Prefeito José 
Mário Moraes. Em 2001 ocorreu outra modificação, através da Lei n.1822, de 11 de 
setembro de 2001, de autoria do ex-vereador, atual Prefeito, Benjamim Vieira de Souza. 
Sete anos outra alteração foi introduzida, através da Lei n.2298, de 8 de outubro de 
2008, de autoria de Angelo Roberto Réstio. 

Atualmente há quatro leis dispondo sobre a matéria, o que dificulta sua 
compreensão pelo cidadão comum. Assim, o primeiro objetivo da presente é unir todas 
as leis que tratam da matéria, conferindo unidade, simplicidade e coerência ao conjunto 
da legislação. 

Além de unir todas as leis, procedemos às seguintes alterações, todas sugeridas 
por profissional competente - um engenheiro da Prefeitura Municipal que lida 
diariamente com esse assunto -, visando atualizar a norma: 

1. art. 1º, “c”: com a alteração proposta  os imóveis servidos por todos os 
melhoramentos públicos, incluídos a pavimentação e o calçamento, deverão ser 
fechado em seu alinhamento de frente com muro de alvenaria revestido (reboco ou 
chapisco), com altura mínima de 1,50 metros, com portão para acesso, e deverá ser 
conservado livre de estragos e deterioração (a lei ora vigente não exige portão para 
acesso e a altura do muro é de 0,50 centímetro. 

2. art. 2º, § 1º: com a modificação proposta os passeios deverão ser 
revestidos de mosaico português ou executados em concreto ou qualquer outro tipo de 
piso comprovadamente antiderrapante, a critério da Prefeitura e mantidos sempre 
limpos e desobstruídos, de forma a permitir o livre trânsito de pessoas (o normativo em 
vigor não permite a execução de passeio público com piso comprovadamente 
antiderrapante). 

3. art. 8º: alteração dos valores das multas, adequando-os à realidade.  
Com a atualização do normativo, esperamos que a problemática envolvendo a 

limpeza de terrenos localizados na zona urbana seja equacionada de modo mais eficaz, 
melhorando a qualidade de vida de todos os membros integrantes da comunidade.  

Tendo em vista a relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 05 de fevereiro de 2013. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
 
    
 
 
 
 
 
 


