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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 10 de agosto 

de 2015, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - Pequeno 

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

Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

FASE INFORMATIVA 

 

PAUTA DE 

INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E 

MOÇÕES DE PESAR 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

10 DE AGOSTO DE 2015 
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 
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 10 de 
agosto de 2015, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - Pequeno Expediente – Ordem do 
Dia e Explicação Pessoal. 2ª parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre. 

 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 
 
PROJETO DE LEI N. 78/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, CRIA O 

PROGRAMA “ESCRITURA CIDADÃ” E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CUSTEAR AS 
DESPESAS CARTORIAIS ATINENTES A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DOS 
IMÓVEIS VINCULADOS A PROGRAMAS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ODESSA, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO 
SENHOR JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 12/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR 

AVELINO XAVIER ALVES, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR 
FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO.  

 
 
As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

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

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 
 

 
PAUTA DE INDICAÇÔES 

 
1. N. 646/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a implantação de sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres) na Rua 
Independência, cruzamento com a Avenida Dr. Eddy de Freitas Criciúma, no Jardim Bela 
Vista. 
 

2. N. 647/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando à manutenção 
urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) na Rua Sigesmundo Anderman, em frente ao 
número 106, no Jardim Éden. 
 

3. N. 648/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a supressão de um tronco de árvore na Rua Alexandre David, frente ao número 135, 
no Parque Residencial Klavin. 
 

4. N. 649/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a necessidade de poda das árvores situada, na Rua Pedro Rosa esquina com a Rua 
Theodoro Klavin, em frente ao nº. 138, no Parque Residencial Klavin. 
 

5. N. 650/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua 1º de Janeiro, no trecho 
entre as ruas, Anchieta e Duque de Caxias, no Centro. 
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6. N. 651/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada na Rua Vitório Fadel no 
jardim Marajoara, pelas razões que especifica. 
 

7. N. 652/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza de área publica localizada no final da 
Rua Yolanda Barbosa Preto, até o muro do Cemitério Municipal, conforme especifica. 
 

8. N. 653/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de nivelamento da terra depositada na entrada da 
Rua Emigdio Pierozzi, no Jardim Marajoara. 
 

9. N. 654/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo, através dos Setores Competentes melhorias no sentido de 
aplicar areia no Parque situado á rua João Castanheira Pedroso, no Jardim Marajoara. 
 

10. N. 655/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto a CPFL, visando a melhoria da 
iluminação no entorno da igreja Santa Josefina Bakhita, no Jardim Alvorada. 
 

11. N. 656/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto a CPFL, visando a melhoria da 
iluminação na rua Júlio Marmile, próximo ao nº 790, no Jardim Santa Rosa. 
 

12. N. 657/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção do “bueiro” e também a limpeza 
de sarjeta localizado na Rua Niterói, no Jardim São Jorge. 
 

13. N. 658/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a manutenção da Rua Niterói, no Jardim São Jorge, nos moldes 
que especifica (recapeamento e limpeza de um bueiro em frente ao n. 264). 
 

14. N. 659/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Recife, entre as Ruas Rio de Janeiro e Brasília, no Jd. São Jorge. 
 

15. N. 660/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, realize manutenção da 
malha asfáltica da Rua Natal, defronte ao número 448, no Jardim São Jorge. 
 

16. N. 661/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica a necessidade de instalação de um ponto de ônibus na Rua Rosalino Izidoro Brazilino, 
no Monte das Oliveiras. 
 

17. N. 662/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a aplicação de 
raspa de asfalto na Rua Carlos R. Fraschetti, no Jardim Flórida. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA VIGÉSIMA SEXTA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

10 DE AGOSTO DE 2015 
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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. 
 
Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua vigésima quinta sessão ordinária do terceiro ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 10 (dez) 
minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Marineuza Lira da Silva proceda a leitura 
de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
INDICAÇÃO N. 634/2015 que indica a substituição das lâmpadas queimadas no loteamento 
Estância Hípica. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 635/2015 que 
indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas na EMEF 
Paulo Azenha, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 636/2015 que indica a manutenção da 
sinalização de solo (faixa de pedestres) em frente à UBS II, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO 
N. 637/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de revitalização da sinalização de 
solo na Rodovia Rodolfo Kivitz, próximo da APAE até Avenida São Gonçalo. INDICAÇÃO N. 
638/2015 que indica a implantação de faixa para travessia de pedestres na Rua Rio Branco, 
em frente ao Condomínio Rio Branco, n. 1.243, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 
639/2015 que indica ao Poder Executivo a manutenção da galeria pluvial na Rua Ângelo 
Cocato, próximo do n. 1.386, no Jardim Montes das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 640/2015 que 
indica a limpeza e troca da tampa de lobo situada na Rua Shirley de Jesus, próximo do nº 
200, no Jardim Altos do Klavin. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 641/2015 
que indica ao Poder Executivo a necessidade de revitalizar com urgência a pintura das 
lombadas localizadas na Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, Chácaras Central, pelas razões 
que especifica. INDICAÇÃO N. 642/2015 que indica ao Poder Executivo que promova gestões 
junto à CPFL visando a manutenção urgente da iluminação (lâmpadas queimadas) da Rua 
Ernesto Sprógis, em frente ao número 1354, no Jardim Santa Rosa. Da vereadora LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO, INDICAÇÃO N. 643/2015 que indica a ampliação da demarcação de 
solo da vaga de carga e descarga em frente ao nº. 200 e nº. 214 na Rua 1º de Janeiro, 
Centro. INDICAÇÃO N. 644/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias 
na malha asfáltica da Av. João Pessoa, na quadra do antigo Fórum (sentido centro/bairro), 
Bosque dos Cedros. Do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, INDICAÇÃO N. 645/2015 que 
indica a implantação de lombada na Rua Virgílio Bodini, próximo ao n. 403 (faixa 01). ATA 
DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). O vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita que a sessão seja suspensa por cinco minutos, sendo o pedido 
atendido. Reaberta a sessão, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: 
REQUERIMENTO N. 360/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Chefe do Executivo e da empresa América Latina Logística - ALL sobre a 
adoção de medidas para regularizar a passagem de pedestres no final da Rua Azil Martins, 
próximo ao campo de futebol da cooperativa. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 03). REQUERIMENTO N. 
361/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a campanha de castração de animais. É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo 
pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 04). 
REQUERIMENTO N. 391/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de reparos na ponte que liga os 
bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, pelas razões que especifica. É 
colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e AVELINO XAVIER ALVES 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05). 
REQUERIMENTO N. 397/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o trajeto realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa 
CPV 1371, em 09 de maio do corrente ano. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita a retirada da proposição. O pedido de retirada é submetido ao 
Plenário, sendo aprovado (faixa 06). REQUERIMENTO N. 439/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do Chefe do Executivo 
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sobre a presença de animais no Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição. Por se tratar do 
segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 07). 
REQUERIMENTO N. 470/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal de Saúde de Nova Odessa. É 
colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. A vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição. Por se tratar do terceiro 
pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 08). 
REQUERIMENTO N. 472/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de Nova Odessa. É colocado em discussão, o 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 473/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 
2.896/2014, que dispõe sobre o plantio, manutenção, poda e supressão de árvores e 
demais formas de vegetação. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 474/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo o Programa Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, nos moldes da minuta anexa. É colocado em discussão, 
o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 475/2015 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, solicita informações ao Poder Executivo acerca da possibilidade de melhorar o 
sistema de iluminação da Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no bairro Jardim Marajoara. É 
colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, AVELINO XAVIER ALVES, 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 478/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de campo de areia no Jardim 
São Manoel, na área situada atrás do Ginásio de Esportes. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 
REQUERIMENTO N. 479/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à 
implantação de estacionamento 45º e sinalização de solo na Rua 4, do Jardim Santa II, 
próximo do Kadu Lanches. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 480/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da 
CPFL sobre o estudo de implantação de um posto de atendimento em Nova Odessa, na 
região do Jardim Santa II. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 481/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal, e da CPFL sobre a possibilidade de instalação de 
iluminação pública entre as Ruas Ana Júlia de Oliveira e Olívio Belinatti próximo do nº 15, no 
Jardim São Manoel. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita 
vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao 
Plenário, sendo aprovado (faixa 16). REQUERIMENTO N. 484/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de 
lombada na Rua dos Eucaliptos, em frente ao nº 244, Jardim Alvorada. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
17). REQUERIMENTO N. 486/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre o número de estagiários e servidores cedidos pela 
Prefeitura a outros órgãos e entidades. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam sobre o 
requerimento. Em seguida, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta sobre a 
transmissão da sessão, informações divulgadas pela internet sobre o sorteio das casas 
populares e sobre o requerimento, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno. Os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam sobre 
o requerimento. Após, o vereador JOSÉ PEREIRA se manifesta, nos termos do artigo 135 do 
Regimento Interno, sobre as casas populares. Em seguida, o vereador VAGNER BARILON 
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discursa, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, sobre o requerimento e sobre as 
casas populares. Os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO se manifestam sobre as casas populares. O vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA suscita questão de ordem sobre as manifestações levadas a efeito pelos 
vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO sobre 
assunto diverso do tratado no requerimento. O presidente coloca o requerimento em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 492/2015 de 
autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de implantação do Clube da Melhor Idade na área pública com 9.999,12 m² 
situada na Avenida Ampélio Gazzetta. O presidente informa que a discussão e votação do 
requerimento restaram prejudicadas ante a ausência do autor no Plenário (faixa 19). 
REQUERIMENTO N. 496/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
uma unidade da Guarda Civil Municipal na região formada pelos bairros Residencial Triunfo, 
Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II e Terra Nova. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa sobre o requerimento e utiliza o artigo 132 do 
Regimento Interno para se manifestar sobre o sorteio das casas populares. O vereador JOSÉ 
PEREIRA se manifesta sobre as casas populares, com fulcro no artigo 135 do Regimento 
Interno. O vereador AVELINO XAVIER ALVES se manifesta sobre as casas populares. O 
vereador VAGNER BARILON se manifesta sobre as casas populares, com fulcro no artigo 
132 do Regimento Interno. O requerimento é colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 497/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado 
à implantação de uma Unidade Básica de Saúde na região formada pelos bairros 
Residencial Triunfo, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II e Terra Nova. É colocado 
em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição. Por se tratar do 
segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 21). 
REQUERIMENTO N. 498/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações complementares do Prefeito Municipal sobre a implantação de creche na 
região formada pelos bairros Residencial Triunfo, Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de 
Fátima e Terra Nova. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é 
submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 22). REQUERIMENTO N. 499/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o 
recapeamento das ruas do Jardim Planalto, do Jardim Eneides e do Jardim São Francisco. É 
colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição. Por se 
tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado 
(faixa 23). REQUERIMENTO N. 500/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do Prefeito Municipal e do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza (CEETEPS) sobre o fornecimento de refeição aos alunos da ETEC de Nova 
Odessa. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição. 
Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo 
aprovado (faixa 24). REQUERIMENTO N. 510/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo Municipal sobre a possibilidade de 
reorganização e fiscalização no serviço de “Coleta de Lixo” realizado em nosso município, 
nos Jardins: São Jorge, São Manoel, Éden e Altos do Klavin. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 25). REQUERIMENTO N. 511/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre execução de 
força tarefa “Meu Bairro Melhor” nos Jardins: São Jorge, São Manoel, Santa Rosa, Éden e 
Palmeiras. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 26). REQUERIMENTO N. 
512/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre o envio de um projeto a esta Casa de Leis, dispondo sobre a 
obrigatoriedade das empresas que forneçam energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, 
televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede a retirar de postes a fiação excedente e 
sem uso. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 27). 
REQUERIMENTO N. 513/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a recuperação da malha asfáltica da Rua 
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Pastor Alfredo klava, altura do nº 20 – Matilde Berzin. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 28). REQUERIMENTO N. 514/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal a criação de um 
Espaço de Vivência Cultural e Educacional para jovens e adolescentes visando a Inclusão 
Social. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 29). REQUERIMENTO N. 515/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a Implantação do protocolo de Manchester no Pronto Socorro do Hospital 
Municipal. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 30). REQUERIMENTO N. 
516/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a criação de um sistema de área protegida do município de Nova 
Odessa. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 31). REQUERIMENTO N. 517/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre o envio de um projeto a esta casa de leis, criando um Procedimento de 
Notificação Compulsória de Violência Contra a Mulher atendida em Serviços de Urgência e 
Emergência, na rede básica de atendimento pública e privada. É colocado em discussão, a 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 32). REQUERIMENTO N. 518/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as vielas 
existentes no Jardim Santa Rosa. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 33). REQUERIMENTO N. 519/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo destinado 
à implantação de Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal. É colocado em 
discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 34). REQUERIMENTO N. 520/2015 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, 
sobre a implantação de passeio público na Rodovia Rodolfo Kivitz, no trecho entre o Salão 
de Festas Klavin Eventos e a Avenida São Gonçalo. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 35). REQUERIMENTO N. 521/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
instalação de um semáforo na Rua Rio Branco, cruzamento com a Rua Washington Luís, 
próximo da Agência dos Correios. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 36). REQUERIMENTO N. 522/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a instalação de um semáforo na 
Rua 1º de Janeiro, cruzamento com a Rua 15 de Novembro, próximo do Supermercado 
Paulistão. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 37). 
REQUERIMENTO N. 523/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Poder Executivo sobre a instalação das placas informativas nos 
pontos de ônibus do Município, com os respectivos itinerários e horários pelas razões que 
especifica. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 38). 
REQUERIMENTO N. 524/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o término do recapeamento da malha 
asfáltica das ruas do Jardim Fadel. É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro pedido 
(faixa 39). REQUERIMENTO N. 525/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a manutenção da malha asfáltica 
das ruas do Jardim Maria Helena. A discussão e votação do requerimento restaram 
prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 40). REQUERIMENTO N. 526/2015 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a implantação de três lombadas na Avenida Antonio Berne, Jardim Santa Rita II, nos 
pontos que especifica. É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 
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41). REQUERIMENTO N. 527/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de substituição de lixeiras das 
creches por contêineres, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, a vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 42). REQUERIMENTO N. 528/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações complementares do Chefe do Executivo sobre a vistoria 
do sistema de coleta de água e esgoto da EMEF Vereador Osvaldo Luiz da Silva (zeladoria), 
na Avenida Brasil, esquina com a Rua Vitório Fadel, no Jardim Marajoara. É colocado em 
discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 43). REQUERIMENTO N. 529/2015 de autoria 
do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de canaleta para escoamento de água no cruzamento das ruas Guilherme 
Klavin e Vitório Fadel, no Jardim Marajoara (indicações n. 875/2013 e n. 828/2014). É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 44). REQUERIMENTO N. 
530/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações 
complementares da gerência do Banco do Brasil sobre a acessibilidade da agência situada 
na Rua Aristeu Valente (implantação de elevador) e a disponibilização de funcionário para 
auxiliar no setor de autoatendimento (caixas eletrônicos). É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 45). REQUERIMENTO N. 531/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a realização do 
projeto “Meu Bairro Melhor” nas seguintes localidades: Residencial Triunfo, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Jardim Santa Luiza I e II, Residencial Terra Nova, Residencial Fibra e 
Jardim Marajoara. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 46). 
REQUERIMENTO N. 532/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de plantio de grama na 
Praça do Jardim Marajoara, conforme especifica. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 47). REQUERIMENTO N. 533/2015 de autoria da vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
possibilidade de liberação da Pesca no Bosque Manoel Jorge, conforme especifica. É 
colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 48). REQUERIMENTO N. 534/2015 de autoria 
da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informação do Prefeito Municipal, 
através do setor competente, sobre o número de alunos deficientes físicos existentes na 
rede municipal de ensino, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, o vereador 
VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 49). REQUERIMENTO N. 535/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de estender 
o atendimento de homeopatia nas Unidades Básicas de Saúde. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 50). REQUERIMENTO N. 536/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de estudo voltado à reforma do prédio da antiga creche do Jardim Eneides. É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 51). REQUERIMENTO N. 
537/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a construção de calçada na área 
pública no Jd. Maria Helena, conforme especifica. É colocado em discussão, a vereadora 
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 52). REQUERIMENTO N. 538/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
existência de estudos voltados a revitalizar o marco Brasil 500 anos na entrada da cidade, 
conforme especifica. É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 
53). REQUERIMENTO N. 539/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
instalação de uma academia publica semelhante a instalada no ginásio municipal na região 
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do Jardim Alvorada, conforme especifica. É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE 
DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 54). REQUERIMENTO N. 540/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantar sistema de Doação de Mobiliário usado no município. É colocado em discussão, a 
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita vista da proposição, sendo atendida por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 55). REQUERIMENTO N. 541/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre eventuais 
medidas a serem tomadas visando disciplinar o tráfego de veículos pesados no município. É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 56). REQUERIMENTO N. 
542/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre construção de um centro cultural no município. É colocado em 
discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita a retirada do requerimento. 
O pedido de retirada é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 57). REQUERIMENTO 
N. 543/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de 
fiscalização, cópia dos pagamentos realizados à empresa Estre Ambiental, no presente 
exercício. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 58). 
REQUERIMENTO N. 544/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo voltado à implantação de 
projeto denominado “Onda Verde” na Avenida Ampélio Gazzetta (sincronização dos 
semáforos para conferir maior fluidez ao trânsito de veículos). É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 59). REQUERIMENTO N. 545/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, informações sobre o 
fornecimento de água pela Coden à empresa Recam Limpadora. É colocado em discussão, o 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 60). REQUERIMENTO N. 546/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia das guias de 
recolhimento relativas ao INSS dos servidores municipais do presente exercício. É colocado 
em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 61). REQUERIMENTO N. 547/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca o Diretor de Habitação, o 
Presidente do Conselho Municipal de Habitação e convida o Gerente da Caixa Econômica 
Federal, para prestar informações sobre a lista de pré-habilitados para o Residencial das 
Árvores. É colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER BARILON, JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários e 
dois votos favoráveis (faixa 62). Tendo em vista o decurso do tempo destinado a fase do 
Expediente, a discussão e votação das proposições a seguir especificadas, bem como o uso 
da Tribuna Livre pelos vereadores inscritos restaram prejudicados: MOÇÃO N. 166/2015 de 
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com a servidora Solange 
Aparecida Rodrigues Cristobo, assessora da Secretaria Municipal de Educação. MOÇÃO N. 
167/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com a 
servidora Viviane da Silva Melo Azanha, assessora da Secretaria Municipal de Educação. 
MOÇÃO N. 168/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com 
o servidor Jorge José Nunes, motorista da Secretaria Municipal de Educação. MOÇÃO N. 
169/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, apelo à Câmara dos Deputados 
para que aprovem o Projeto de Lei n. 6.025/2009, que fixa um horário para circulação de 
carros-fortes. MOÇÃO N. 170/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
congratulações com o ginasta novaodessense Lucas Bitencourt pela conquista da medalha 
de prata por equipe na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. MOÇÃO N. 
171/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a 236ª Subseção da 
Ordem dos Advogados de Nova Odessa pelo primeiro ano de fundação da Casa da 
Advocacia e Cidadania. MOÇÃO N. 172/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, 
congratulações com a Igreja Monte Gileade, pela organização da 1ª Conferência Missionária 
Indígena em Nova Odessa. MOÇÃO N. 173/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA 
PONTA ARAUJO, congratulações com a delegação novaodessense e com a Secretaria 
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Municipal de Esportes, pelas conquistas obtidas no 59º Jogos Regionais. Após o intervalo 
regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – 
PROJETO DE LEI N. 77/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE INSTITUI O PROGRAMA 
DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO (PRD) NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade, ausente o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 63). 02 – PROJETO DE LEI 
N. 66/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 
50% (CINQUENTA POR CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS ONDE SE REALIZAM AS 
FEIRAS-LIVRES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. É colocado em discussão, o vereador VAGNER 
BARILON solicita o adiamento da discussão da proposição por quatorze (14) sessões 
ordinárias. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 64). 03 – PROJETO DE 
LEI N. 05/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO, VIA INTERNET, DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PLANTÕES 
MÉDICOS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ 
PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, 
sendo REPROVADO por seis votos contrários e dois votos favoráveis (faixa 65). 04 – 
PROJETO DE LEI N. 49/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE INSTITUI NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O MÊS DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É 
colocado em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON e VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade, ausente o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 66). 05 – PROJETO DE LEI 
N. 50/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DÁ 
DENOMINAÇÃO ÀS RUAS UM (01), DOIS (02), TRÊS (03), QUATRO (04) E CINCO (05) DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO ESTÂNCIA HÍPICA. É colocado em discussão, o vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 67). 06 – PROJETO DE LEI N. 54/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "CAMPOLINA" À RUA SEIS (06) 
DO LOTEAMENTO DENOMINADO ESTÂNCIA HÍPICA. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 68). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 59/2015 DE AUTORIA DO 
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NA INTERNET, 
DOS NOMES DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS QUE ATUAM JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA EM NOVA 
ODESSA. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis (AVELINO 
XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA 
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON), um voto contrário 
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA) e uma ausência (CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 69). Após, o 
presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de agosto de 
2015. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 70). Para constar, 
lavrou-se a presente ata. 
 
 

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

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 48/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, QUE INSTITUI "MINI-FARMÁCIA" NO HOSPITAL MUNICIPAL. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Nominal 

 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “institui ‘Mini-Farmácia’ no Hospital Municipal”. O 

PL, que recebeu o número 048/2015, foi protocolizado em 12.05.2015, e tramita sob nº 
115/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Consultando os arquivos desta Casa, verifico que no ano de 2014 uma propositura 
semelhante foi apresentada (PL 15/2014), sendo este o parecer da Comissão: 

O projeto de lei, que aborda assunto de nítido interesse público e local, pretende 
disponibilizar aos clientes do Sistema Único de Saúde uma “mini-farmácia”, dentro das 
dependências do hospital municipal, onde seria possível encontrar “os principais 
medicamentos prescritos pelos médicos da Rede Básica de Saúde”.  

Ocorre que, conforme mencionado na justificativa do projeto em análise, 
“obviamente, haverá um ônus extra à Municipalidade”, e isso, pelos motivos que serão 
expostos abaixo, impede que seja elaborado parecer em sentido contrário a este. 

Conforme o artigo 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil, “são Poderes 
da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 
Em decorrência do princípio da simetria constitucional, essas mesmas características 
(independência e harmonia), também são aplicados ao Estado e ao Município. 

Dessa forma, não é aceitável que quaisquer atos praticados por parte do Poder 
Legislativo possam intervir na atividade administrativa, função esta que é exclusiva do 
Poder Executivo. 

Nesse sentido, o projeto de lei também viola a disposição contida no artigo 46, inciso 
II, da Lei Orgânica do Município, que diz competir privativamente ao Prefeito a iniciativa dos 
projetos de leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
administração pública. 

Por fim, e não menos importante, cumpre esclarecer que a decisão mencionada na 
justificativa que instrui os autos, diz respeito, em comprimida síntese, a obrigação do 
Estado em fornecer medicamento gratuito à pessoa carente, diante do disposto artigo 196, 
da Constituição Federal (a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação), e não acerca da legitimidade do Poder Legislativo em deflagrar projeto de lei 
semelhante ao que se aprecia. 

Assim sendo, em que pese a relevância do assunto tratado neste projeto, entendo que 
somente o Poder Executivo detém legitimidade para deflagra-lo. 

Ainda que os argumentos acima não fossem suficientes para obstar a tramitação do 
projeto em análise, tão inegável quanto a sua relevância, é o fato de que ele extrapola os 
limites da autonomia legislativa desta Câmara Municipal, se inserindo no rol de matérias 
compreendidas pela reserva da administração, assunto sobre o qual transcrevemos o 
trecho abaixo de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal: 

O princípio da reserva da administração impede a ingerência do Poder Legislativo em 
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. (...) Essa 
prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o 
princípio da divisão funcional do poder, representa o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação 
ultravires do Poder Legislativo, que não pode em sua atuação político-jurídica, exorbitas dos 
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limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais” (STF – Tribunal Pleno. 
ADI-MC nº 2.364/AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. Rel. Min. Celso de Mello). 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavorável à tramitação do PL nº 048/2015, 

consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 25 de maio de 2015. 
AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  

 
 
02 – PROJETO DE LEI N. 50/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, QUE DÁ DENOMINAÇÃO ÀS RUAS UM (01), DOIS (02), TRÊS (03), QUATRO (04) E 
CINCO (05) DO LOTEAMENTO DENOMINADO ESTÂNCIA HÍPICA. 

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 03 de agosto de 2015, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO restituído sem 
manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 
Art. 1o. As ruas Um (01), Dois (02), Três (03), Quatro (04) e Cinco (05) do loteamento 

denominado Estância Hípica passam a ter as seguintes denominações: 
Rua Um (01): Rua Mustang 
Rua Dois (02): Rua Andaluz 
Rua Três (03): Rua Árabe 
Rua Quatro (04): Rua Mangalarga 
Rua Cinco (05): Rua Appaloosa 
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, 20 de maio de 2015. 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
ANTONIO A. TEIXEIRA    AVELINO X. ALVES    CARLA F. DE LUCENA 

JOSÉ PEREIRA    CLÁUDIO J. SCHOODER    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON      VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dá denominação às ruas 

01 (um), 02 (dois), 03 (três), 04 (quatro) e 05 (cinco) do loteamento denominado Estância 
Hípica”. O PL, número 050/2015, foi protocolizado em 02.06.2015, e tramita sob nº 
126/2015. 

Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer, elaborando-o como segue. 

A competência para legislar sobre a matéria está consubstanciada, sobretudo, no 
artigo 15, inciso XIV1, da Lei Orgânica do Município. 

O dispositivo acima se harmoniza com as disposições contidas no artigo 30, inciso I, 
da Constituição Federal, e com o artigo 15, inciso I, da LOM. 

Assim sendo, verifico que o PL número 050/2015, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente superiores. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 050/2015, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 16 de junho de 2015. 
AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 

                     
1
 Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município e, 

especialmente: XIV - autorizar a denominação e a alteração desta, relativamente aos próprios, vias e logradouros públicos; 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio, 

que dá denominação às ruas Um (01), Dois (02), Três (03), Quatro (04) e Cinco (05) do 
loteamento denominado Estância Hípica.  

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

Considerando que as proposições que têm por finalidade conferir denominação a 
próprios e logradouros públicos não representam aumento da despesa pública, me 
manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio, 
que dá denominação às ruas Um (01), Dois (02), Três (03), Quatro (04) e Cinco (05) do 
loteamento denominado Estância Hípica.  

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo nominar, com raças de cavalos, as ruas do loteamento 
Estância Hípica. 

A medida atende às disposições contidas no inciso V do art. 1º da Lei n. 2.380/10, 
sendo que o critério utilizado (raça de cavalos) se harmoniza com o nome do loteamento.   

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 13 de julho de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
 
03 – PROJETO DE LEI N. 54/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "CAMPOLINA" À RUA SEIS (06) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO ESTÂNCIA HÍPICA. 

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 03 de agosto de 2015, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO restituído sem 
manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 
Art. 1o. Fica denominada de “Campolina” a Rua Seis (06) do loteamento denominado 

Estância Hípica. 
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, 1º de junho de 2015. 

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

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS     VAGNER BARILON 
 

PARECERES: 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dá denominação de 

“Campolina” à Rua Seis (06) do loteamento denominado Estância Hípica”. O PL, número 
054/2015, foi protocolizado em 02.06.2015, e tramita sob nº 131/2015. 

Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer, elaborando-o como segue. 
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A competência para legislar sobre a matéria está consubstanciada, sobretudo, no 
artigo 15, inciso XIV2, da Lei Orgânica do Município. 

O dispositivo acima se harmoniza com as disposições contidas no artigo 30, inciso I, 
da Constituição Federal, e com o artigo 15, inciso I, da LOM. 

Assim sendo, verifico que o PL número 054/2015, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente superiores. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 054/2015, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 16 de junho de 2015. 
AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Vladimir Antonio da Fonseca, 
que dá denominação de "Campolina" à Rua Seis (06) do loteamento denominado Estância 
Hípica. 

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

Considerando que as proposições que têm por finalidade conferir denominação a 
próprios e logradouros públicos não representam aumento da despesa pública, me 
manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 29 de junho de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Vladimir Antonio da Fonseca, 
que dá denominação de "Campolina" à Rua Seis (06) do loteamento denominado Estância 
Hípica.  

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A medida atende às disposições contidas no inciso V do art. 1º da Lei n. 2.380/10, 
sendo que o critério utilizado (raça de cavalo) se harmoniza com o nome do loteamento.   

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 13 de julho de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
Nova Odessa, 07 de agosto de 2015. 

  
 
 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Escriturário 

 

                     
2
 Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município e, 

especialmente: XIV - autorizar a denominação e a alteração desta, relativamente aos próprios, vias e logradouros públicos; 
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FASE DELIBERATIVA 

 
 

 

PAUTA DE 

REQUERIMENTOS E MOÇÕES 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

10 DE AGOSTO DE 2015 



 

19 
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. 439/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações complementares do Chefe 

do Executivo sobre a presença de animais no Residencial 

das Árvores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em setembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

775/2014, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a presença de animais no 

Residencial das Árvores. Na ocasião, foram apresentados os seguintes questionamentos 

sobre o assunto: 

 

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

habitacionais em questão? 

b) Na afirmativa, favor enviar cópia do referido regulamento. 

c) Na negativa, a Administração pretende regulamentar a questão? 

d) Foi realizado estudo com as famílias cadastradas sobre a quantidade de animais 

que cada uma possui? 

e) Considerando que o canil da Associação dos Amigos dos Animais de Nova 

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

esses animais? 

f) Outras informações consideradas relevantes.  

Em atendimento à referida proposição, o Prefeito nos informou que nenhuma 

norma que disciplina a presença de animais nas referidas unidades habitacionais foi 

editada, uma vez que a questão será definida pelos moradores representantes do Conselho 

Gestor e Síndico, juntamente com a empresa contratada para a gestão do condomínio. 

Informou, ainda, que, após a emissão da lista final dos aprovados, seria realizado 

um estudo com as famílias cadastradas, buscando saber a quantidade de animais que cada 

um possui. 

Esclareceu, por último, que a atual Administração estuda a possibilidade da 

implantação de um novo canil, conforme sugerido (Ofício CAM n. 678/2014, datado de 20 

de outubro de 2014).  

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

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

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

postulando informações sobre o início do levantamento junto as famílias, no que tange a 

presença de animais, bem como sobre as providências que a Prefeitura irá tomar para 

evitar o abandono dos mesmos.  

 

Nova Odessa, 11 de junho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 492/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação do Clube da Melhor Idade 
na área pública com 9.999,12 m² situada na Avenida 
Ampélio Gazzetta. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Com a finalidade de transformar o Clube da Melhor Idade em política pública 
permanente o ilustre vereador Vagner Barilon apresentou o requerimento n. 70/2015, 
solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado a 
aquisição do imóvel que sedia o equipamento público em questão. Para tanto, ele propôs 
que o prédio locado fosse permutado com a área pública de 9.999,12 m² situada na 
Avenida Ampélio Gazzetta. 

Nesse contexto, objetivando contribuir com o estudo a ser realizado sobre o assunto, 
apresento proposta voltada à construção do Clube da Melhor Idade na área pública acima 
mencionada, pois seria uma construção nova elaborada dentro dos padrões técnicos 
atualmente vigentes. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a possibilidade de utilização da área pública situada na Avenida Ampélio 
Gazzetta para construção do Clube da Melhor Idade, que contenha estacionamento, salas 
mais amplas, novas quadras, piscinas maiores, etc. 

Registre-se, por último, que o acesso ao local será facilitado em razão da implantação 
do terminal do Corredor Metropolitano na avenida em questão. 

Nova Odessa, 2 de julho de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

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

REQUERIMENTO N. 498/2015  
 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre a implantação de creche na região 
formada pelos bairros Residencial Triunfo, Santa Luiza I e 
II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:                              
  

Em abril de 2013, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 
215/2013, através do qual solicitou informações do Chefe do Executivo sobre a existência 
de estudo voltado à implantação de creche na região formada pelos bairros Residencial 
Triunfo, Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova. 

Em atendimento à referida proposição, o Prefeito informou que a Administração 
Municipal assinou o termo de adesão ao Programa Creche Escola em 21 de março de 2013 
e o projeto encontrava-se na sua fase de planejamento.  

Informou, ainda, que a implantação da referida creche implicará em 150 (cento e 
cinquenta) novas vagas para atender a referida região. O ofício está datado de 14 de maio 
de 2013. 

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 
assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando novas informações 
sobre o assunto, especialmente no tocante a data prevista para o início das obras afetas à 
referida creche.  

Nova Odessa, 6 de julho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N.510/2015  
 

Assunto: Solicito informações do Chefe do Executivo 

Municipal sobre a possibilidade de reorganização e 

fiscalização no serviço de “Coleta de Lixo” realizado em 

nosso município, nos Jardins: São Jorge, São Manoel, Éden 

e Altos do Klavin. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Visando a responsabilidade no cumprimento às diretrizes programa estadual 

“Município Verde e Azul”, em destaque, o “Lixo Mínimo”, reforço a necessidade de 

reorganização do serviço de coleta de lixo. 

O serviço está sendo realizado de forma insatisfatória aos munícipes dos Jardins 

São Jorge, São Manoel, Éden e Altos do Klavin, a insatisfação gerada segundo relatos de 

moradores  locais é que passam recolhendo o lixo das lixeiras pela manhã e fazem montes 

nas ruas, quando o caminhão passa para recolher, em horário desconexo com o trabalho 

anteriormente realizado, recolhem somente os sacos, ficando lixo caído nas ruas, pois os  

sacos que foram tirados de suas lixeiras caseiras e colocados em montes nas ruas são 

rasgados por cachorros, carros, ... além do mau cheiro. 

Face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

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

postulando as seguintes informações: 

. Qual a empresa terceirizada prestadora e responsável pelo serviço de “Coleta de 

Lixo” em nosso município? Seu contrato está vigente? Estando, quando vencerá? 

. Qual o valor da despesa do cofre público anualmente com o serviço? Quantas 

toneladas de lixo/ano são geradas em nosso município? 

. Qual o cronograma de prestação do referido serviço em nosso município (Em que 

Bairros, dias e horários de coleta)? 

. Quantos caminhões e funcionários o serviço dispõe, caso seja em turnos, 

discriminar as informações. 

. Há possibilidade de reorganização e fiscalização no serviço de “Coleta de Lixo” 

realizado em nosso município?  Em destaque nos Jardins:  São Jorge, São Manoel, Éden e 

Altos do Klavin, que, o caminhão de coleta possa passar nas ruas realizando o serviço à 

população, pois existem lixeiras nas casas justamente para evitar tais transtornos, 

entendendo que é de direito a reivindicação e indignação dos munícipes que pagam seus 

impostos e merecem serviços de qualidade. 

Nova Odessa, 02 de julho de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N.  512/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o envio de um projeto a esta Casa de Leis, dispondo sobre 

a obrigatoriedade das empresas que forneçam energia 

elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou 

outro serviço por meio de rede a retirar de postes a fiação 

excedente e sem uso. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

É comum os munícipes reclamarem da grande quantidade de fios e cabos soltos 

pelo município e toda vez que precisam efetuar reparos ou consertos os moradores acabam 

enfrentando várias barreiras para sanar o problema. 

A fiação excedente acaba produzindo uma poluição visual e construindo uma 

paisagem desagradável. É importante pensar na revitalização deste setor e uma das 

primeiras iniciativas é retirar fios e cabos excedentes. 

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 o envio do projeto acima mencionado.  

Nova Odessa, 03 de julho 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 518/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

as vielas existentes no Jardim Santa Rosa.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

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

Executivo, postulando informações sobre as vielas existentes no Jardim Santa Rosa, 

especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantas vielas existem no Jardim Santa Rosa? Qual a localização das mesmas 

(onde elas se iniciam e onde elas terminam)? 

b) Elas passam por manutenção? 

c) Existe alguma viela entre a Avenida Carlos Botelho e a Rua Azil Martins? Na 

afirmativa, qual a sua exata localização?   

 

Nova Odessa, 13 de julho de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 519/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a existência de estudo destinado à implantação de Grupo 
de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A Guarda Civil Municipal avançou consideravelmente desde o início do atual 

governo. Os arcaicos veículos deram lugar para modernas e equipadas viaturas. O obsoleto 
armamento foi trocado por pistolas semiautomáticas calibre 380. A criação de uma unidade 
especializada, a Romu, é outra constatação dessa importante evolução. 

Contudo, um necessário passo resta ainda ser tomado. A que pese a excelente 
atuação dos bravos guardas civis, todos atualmente se desdobram entre o patrulhamento 
urbano e rural.  

Neste sentido, um Grupo de Proteção Ambiental se faznecessário. Isso em virtude 
da extensão territorial rural em nosso município e ainda pela seriedade na qual a questão 
ambiental vem sendo tratada pelo governo municipal. 

Não foram poucos os avanços no âmbito ambiental, a ponto de Nova Odessa 
conquistar, pela primeira vez na história, o selo de município Verde Azul. 

A preservação dos mananciais, e recuperação das nascentes, o impedimento ao 
descarte clandestino e irregular de lixo e entulho são realidades em nossa cidade e a 
criação do Grupo de Proteção Ambiental apenas reforçaria o excelente trabalho que já 
existe em Nova Odessa. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a possibilidade de implantação de Grupo de Proteção 
Ambiental da Guarda Municipal. 

Nova Odessa, 22 de julho de 2015. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

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

REQUERIMENTO N. 520/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a implantação de passeio público na Rodovia Rodolfo 

Kivitz, no trecho entre o Salão de Festas Klavin Eventos e 

a Avenida São Gonçalo. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Residencial Klavin e bairros 

vizinhos, que questionaram sobre a existência de estudo voltado à implantação de passeio 

público na Rodovia Rodolfo Kivitz, no trecho entre o Salão de Festas Klavin Eventos e a 

Avenida São Gonçalo, pois o local é muito utilizado por munícipes para a prática de 

caminhada e como acesso ao centro da cidade e bairros vizinhos. 

O local destinado ao passeio se encontra com mato muito alto, além de vários 

buracos que impedem a sua utilização. 

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

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

digne informar se a obra em questão será realizada neste exercício. 

Nova Odessa, 17 de julho de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 521/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a instalação de um semáforo na Rua Rio Branco, 

cruzamento com a Rua Washington Luís, próximo da 

Agência dos Correios.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram com urgência a 

necessidade de instalação de um semáforo na Rua Rio Branco, cruzamento com a Rua 

Washington Luís, próximo da Agência dos Correios. 

Segundo relatos de munícipes, os motoristas não respeitam a lombada e faixa de 

pedestres existentes no local. 

Devido ao alto fluxo de veículos nesta via, se faz necessário o semáforo para 

garantir mais segurança aos pedestres. 

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

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

postulando se digne prestar informações sobre a instalação de um semáforo no local.  

 

Nova Odessa, 20 de julho de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

REQUERIMENTO N. 522/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a instalação de um semáforo na Rua 1º de Janeiro, 

cruzamento com a Rua 15 de Novembro, próximo do 

Supermercado Paulistão.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

com urgência, de instalação de um semáforo na Rua 1º de Janeiro, cruzamento com a Rua 

de 15 de Novembro, próximo do Supermercado Paulistão. 

Segundo relatos de munícipes, os motoristas não respeitam a lombada e faixa de 

pedestres existentes no local. 

Devido ao alto fluxo de veículos nesta via, se faz necessário o semáforo para 

garantir mais segurança aos munícipes. 

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

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

postulando se digne prestar informações sobre a instalação de um semáforo no local.  

Nova Odessa, 20 de julho de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 523/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a 
instalação das placas informativas nos pontos de ônibus 
do Município, com os respectivos itinerários e horários 
pelas razões que especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando que constantemente sou questionado por usuários do transporte 
coletivo urbano, sobre a instalação de placas informativas nos principais pontos de ônibus 
da cidade. 

Considerando, ainda, que diversos municípios já contam com esse serviço, que 
beneficia a todos, servindo de orientação inclusive para a população e passageiros de outra 
região. 

Considerando, por último, que em breve teremos a inauguração do Corredor 
Metropolitano Noroeste, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, postulando se 
digne manifestar sobres as medidas que poderão ser adotadas objetivando a instalação das 
placas informativas nos pontos de ônibus do Município, com os respectivos itinerários e 
horários.  

Nova Odessa, 20 de julho de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 
REQUERIMENTO N. 525/2015  

 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a manutenção da malha asfáltica das ruas do Jardim 
Maria Helena. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que solicitaram informações 
sobre a necessidade urgência de manutenção da malha asfáltica das ruas do Jardim Maria 
Helena. Vários pontos das ruas estão intransitáveis, com muitos buracos, o asfalto está se 
desfazendo com risco de acontecer acidentes.    

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 data prevista para a execução do serviço acima 
especificado das ruas do Jardim Maria Helena.   

Nova Odessa, 17 de julho de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
FOTOS TIRADAS DIA 20/04/2015 
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REQUERIMENTO N. 528/2015 
 

Assunto: Solicita informações complementares do Chefe 
do Executivo sobre a vistoria do sistema de coleta de 
água e esgoto da EMEF Vereador Osvaldo Luiz da Silva 
(zeladoria), na Avenida Brasil, esquina com a Rua Vitório 
Fadel, no Jardim Marajoara. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em dezembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 
1016/2014, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
vistoria do sistema de coleta de água e esgoto da EMEF Vereador Osvaldo Luiz da Silva 
(zeladoria), na Avenida Brasil, esquina com a Rua Vitório Fadel, no Jardim Marajoara, uma 
vez que, aparentemente, o imóvel que abriga a zeladoria não apresenta sistema de coleta 
de água e esgoto. Assim, a água oriunda da pia e do tanque da referida casa é jogada na 
calçada, cabendo aos transeuntes dividir o espaço da Avenida Brasil com os veículos, tudo 
para não pisar e escorregar na sujeira que escorre junto com a água. 

Na ocasião, foi apontado, ainda, que as calçadas estavam intransitáveis, pois, além 
da sujeira, as pedras foram levantadas pelas raízes das árvores. 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que a 
solicitação seria atendida com a maior brevidade possível.   

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 a vistoria do imóvel em questão, a implantação de sistema 
de coleta de água e esgoto no local e a limpeza e reparos nas calçadas. 

Nova Odessa, 29 de julho de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

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

REQUERIMENTO N. 529/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação de canaleta para escoamento de água no 
cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Vitório Fadel, no 
Jardim Marajoara (indicações n. 875/2013 e n. 828/2014). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Há tempos o vereador subscritor vem apontando a necessidade de implantação de 
uma canaleta para escoamento de água no cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Vitório 
Fadel, no Jardim Marajoara, em virtude da constante presença de água no local. 

As poças formadas no referido cruzamento afetam a camada asfáltica e provocam 
o surgimento de vários buracos, prejudicando o trânsito de veículos e pedestres no local. 

O problema já foi tratado através das indicações n. 875/2013 e n. 828/2014. 
Todavia, até a presente data, nenhuma medida foi adotada com relação ao assunto.    

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a possibilidade de implantação de canaleta para escoamento 
de água no cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Vitório Fadel, no Jardim Marajoara, com 
a máxima urgência. 

Nova Odessa, 29 de julho de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 530/2015 
 

Assunto: Solicita informações complementares da gerência 
do Banco do Brasil sobre a acessibilidade da agência 
situada na Rua Aristeu Valente (implantação de elevador) 
e a disponibilização de funcionário para auxiliar no setor 
de autoatendimento (caixas eletrônicos). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em outubro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 
872/2014 que solicitava informações da gerência do Banco do Brasil sobre a acessibilidade 
da agência situada na Rua Aristeu Valente.   

Em atendimento à referida proposição, o gerente geral da sobredita instituição 
financeira informou que o requerimento seria encaminhado ao departamento de 
Arquitetura e Engenharia do banco para análise sobre a implantação de elevador no local. 

Informou, ainda, que atendiam regularmente no térreo da agência os clientes que 
comunicavam qualquer dificuldade de acessibilidade ao segundo andar. A resposta está 
datada de 23 de outubro de 2014. 

Além das questões afetas à falta de acessibilidade na referida agência, outra 
reclamação apresentada pelos correntistas se refere à ausência de funcionários para 
auxiliar nos caixas eletrônicos, sendo certo que no passado a agência mantinha uma 
pessoa para prestar informações e auxílio à população, especialmente aos idosos.      

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à gerência do Banco do Brasil, 
postulando informações sobre os avanços obtidos em relação à implantação de elevador na 
agência situada na Rua Aristeu Valente, de forma a tornar o local plenamente acessível à 
população, bem como sobre a disponibilização de funcionário para auxiliar no setor de 
autoatendimento (caixas eletrônicos).  

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

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

REQUERIMENTO N. 531/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
realização do projeto “Meu Bairro Melhor” nas seguintes 
localidades: Residencial Triunfo, Jardim Nossa Senhora de 
Fátima, Jardim Santa Luiza I e II, Residencial Terra Nova, 
Residencial Fibra e Jardim Marajoara. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A Prefeitura realizou no último dia 27 de julho, mais uma edição do projeto “Meu 
Bairro Melhor” no Jardim Eneides. Nesse sentido, foram realizadas inúmeras melhorias no 
bairro como serviços de poda e capinação, coleta de entulhos, orientações de saúde, 
pintura de guias e sarjetas, entre outras ações. 

O projeto é coordenado pelo chefe de gabinete e tem como objetivo descentralizar 
as ações e agilizar o atendimento aos munícipes. Ele envolve as secretarias de Esporte, 
Saúde, Educação, Administração, o Gabinete, as diretorias de Obras e Serviços Urbanos, 
Licenciamento Ambiental e Fiscalização, Trânsito e Transportes, além da Guarda Civil 
Municipal, Coden e Cooperativa Coopersonhos.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a possibilidade de realização do projeto “Meu Bairro Melhor”, 
nas seguintes localidades: Residencial Triunfo, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim 
Santa Luiza I e II, Residencial Terra Nova, Residencial Fibra e Jardim Marajoara. 

 
Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO Nº 532/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de plantio de grama na Praça do Jardim 
Marajoara, conforme especifica.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
A vereadora subscrevente foi procurada por Munícipes que relataram a 

necessidade de plantio de grama na Praça do Jardim Marajoara, mais especificamente na 
área ao lado da rua Guilherme Klavin. 

Tendo em vista a grande procura dos Munícipes em resolver a questão, 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 plantio de grama na Praça do Jardim Marajoara. 

Nova Odessa, 28 de Julho de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 
 
******************************************************************************************* 

 

REQUERIMENTO N. 535/2015 
 

Assunto: Solicita informações do prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de estender o atendimento de homeopatia 
nas Unidades Básicas de Saúde. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
A Homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida por convênio firmado 

entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão 
Nacional de Residência Médica. 

A Homeopatia é um sistema terapêutico que tem como base o princípio da 
semelhança enunciado por Hipócrates, no séc. IV a.C., e mais tarde desenvolvido por 
Samuel Hahnemann no séc. XVIII após extensos estudos e reflexões baseados na 
observação clínica e experimentos realizados na época. 
Chegou ao Brasil em 1840, com a vinda de especialistas franceses, tornando-se 
rapidamente uma opção de tratamento à medicina oficial vigente. Porém, só em 1980 a 
homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) e, no ano seguinte, o Conselho Federal de Medicina (CFM) a incluiu no rol de suas 
especialidades.  

Em março de 1996 foi reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de 
Medicina Veterinária. Em 1952 foi tornado obrigatório o ensino da Farmacotécnica 
Homeopática em todas as faculdades de farmácia do Brasil. Em 1966, foram publicadas 
várias portarias, com instruções de instalação e funcionamento de farmácias homeopáticas 
e industrialização dos medicamentos; em 1976 foi oficializada a Farmacopéia Homeopática 
Brasileira. Atualmente a homeopatia adentra as universidades e cursos de graduação 
médica, ora como disciplina opcional, ora fazendo parte da grade curricular. 
A homeopatia é oferecida como terapêutica médica na rede pública em vários municípios 
brasileiros, amparados pela portaria do Ministério da Saúde de maio de 2006, que 
recomenda o atendimento homeopático nas unidades básicas de saúde pública. Para se 
tornar homeopata, é preciso ser graduado nas áreas de Medicina, Medicina Veterinária, 
Farmácia ou Odontologia.( http://www.amhb.org.br/). 

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 estender o atendimento 
de homeopatia nas Unidades Básicas de Saúde. 

Nova Odessa, 28 de Julho de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

http://www.amhb.org.br/
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REQUERIMENTO N. 536/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à reforma do prédio da 

antiga creche do Jardim Eneides. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em 4 de outubro de 2013, o vereador subscritor apresentou o requerimento nº 

692/2013, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo 

voltado à reforma do prédio da antiga creche da Vila Eneides. 

Em resposta à referida propositura, o Chefe do Poder Executivo informou que 

Administração Municipal iniciaria estudos acerca da destinação do prédio.  

Em atendimento à solicitação dos moradores da Vila Eneides, 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 reforma do prédio acima mencionado.  

 O estudo sobre a destinação do prédio já foi realizado? 

 Qual a resposta? 

 

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 541/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

eventuais medidas a serem tomadas visando disciplinar o 

tráfego de veículos pesados no município.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

    

O vereador subscritor tem sido procurado por moradores de bairros distintos e 

também da região central que reclamam do intenso tráfego de veículos pesados pela 

cidade. 

É sabido que Nova Odessa tem vivido um intenso crescimento, fruto do 

reconhecimento da qualidade de vida oferecida em nossa cidade. Isso desperta, 

inevitavelmente, a vontade de moradores de cidades vizinhas a se tornaram moradores em 

nosso município. 

Justamente por isso estamos vendo, dia após dia, o trânsito se complicar, não só na 

região central, como também nos bairros, onde a vida comercial ganha virtuoso vulto. 

Na região do jardim Nossa Senhora de Fátima, no São Jorge, Alvorada e Capuava, 

enfim, os centros comerciais estão se fortalecendo, gerando emprego e riqueza para Nova 

Odessa. 

Mas todo bônus tem seu ônus e o intenso tráfego de caminhões tem se tornado 

problema. Além da insegurança que causa aos pedestres, temos constantes rompimentos 

de redes elétricas e de telefonia, circulação de carga perigosa, estacionamento desses 

grandes veículos em vias tornado o tráfego complicado, danos de grande monta no 

pavimento das ruas projetadas, principalmente, para o tráfego de veículos leves. 

Nova Odessa conta com a lei municipal 2.184, de 16 de outubro de 2006. A referida 

lei autoriza o senhor prefeito a criar o que se chama de Centro Expandido. Quando criada, a 

legislação pretendia disciplinar o tráfego de caminhões que, invariavelmente, utilizavam o 

Centro da nossa cidade como rota de fuga da praça de pedágio da rodovia Anhanguera. 

Agora, contudo, o problema não se deve tão somente à rota de fuga, mas 

sobretudo, pelo crescimento do município.  

É preciso, ao nosso entendimento, uma revisão urgente na referida lei.  

Em face do exposto, e considerando a relevância da 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 as 

seguintes questões: 

Há estudos no sentido de atualizar a lei 2.184, de 16 de outubro de 2006 para a 

presente realidade de Nova Odessa? 

Quais medidas poderão ser adotadas em relação aos veículos de transporte de 

carga pesada? 

Existe alguma forma prevista para controlar a circulação de caminhões para carga 

e descarga de materiais no município? 

Existe previsão de regulamentar o estacionamento de veículos de grande porte nas 

vias do município? 

Favor prestar demais informações que considerar oportuna. 

 

Nova Odessa, 30 de julho de 2015. 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 543/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia dos 

pagamentos realizados à empresa Estre Ambiental, no 

presente exercício. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

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

pagamentos realizados à empresa Estre Ambiental, no presente exercício.  

 

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 544/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de projeto 

denominado “Onda Verde” na Avenida Ampélio Gazzetta 

(sincronização dos semáforos para conferir maior fluidez 

ao trânsito de veículos). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Em julho de 2014, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 601/2014, de 

autoria da ilustre vereadora licenciada Carla Furini de Lucena, que solicitava informações 

do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de projeto 

denominado “Onda Verde” nas avenidas Carlos Botelho, João Pessoa e Ampélio Gazzetta.  

Em atendimento à referida proposição, no que tange a Avenida Ampélio Gazzetta, 

o Chefe do Executivo informou que a sincronização dos semáforos dependia das obras do 

Corredor Metropolitano Noroeste, sendo que a empresa executante da obra realizaria a 

troca dos conjuntos semafóricos.  

Em face do exposto, considerando o decurso do tempo e a iminente finalização das 

obras afetas ao referido Corredor, 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 do projeto em questão na Avenida Ampélio 

Gazzetta.  

 

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 545/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, informações 

sobre o fornecimento de água pela Coden à empresa 

Recam Limpadora. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

postulando informações sobre o fornecimento de água pela Coden à empresa Recam 

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

a) Quantos litros de água foram fornecidos à referida empresa nos exercícios de 

2013, 2014 e 2015? 

b) Qual o valor pago pelos referidos fornecimentos? 

c) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 23 de julho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

 

REQUERIMENTO N. 546/2015  
 

Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, cópia das guias 

de recolhimento relativas ao INSS dos servidores 

municipais do presente exercício. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia das guias de recolhimento 

relativas ao INSS dos servidores municipais do presente exercício. 

Requeiro, ainda, cópia das certidões de regularidade perante o referido órgão. 

 

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 548/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

o pagamento dos salários dos funcionários do Instituto 

Ciências da Vida – ICV, em cumprimento à decisão 

judicial. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista as informações contidas na matéria jornalística intitulada “Justiça 

trabalhista bloqueia bens do ICV e determina que Prefeitura pague salários”, cópia anexa, 

veiculada pelo Jornal de Nova Odessa. 

Considerando que a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Americana intimou, em 

caráter liminar, a Secretaria de Saúde do Município a depositar em Juízo a quantia de R$ 

1.116.052,91, resultante de crédito retido em nome do ICV, 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 assunto, especialmente no tocante aos 

seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) O valor já foi depositado, conforme determinado na sentença acima 

mencionada? Enviar cópia do comprovante de depósito. 

b) Por que o Município se recusou a firmar TAC (Termo de Ajuste de Conduta)? 

c) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 3 de agosto de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 549/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de participação dos integrantes do Clube da 

Melhor Idade no projeto “Meu Bairro Melhor. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

A Prefeitura realizou no último dia 27 de julho, mais uma edição do projeto “Meu 

Bairro Melhor” no Jardim Eneides. Nesse sentido, foram realizadas inúmeras melhorias no 

bairro como serviços de poda e capinação, coleta de entulhos, orientações de saúde, 

pintura de guias e sarjetas, entre outras ações. 

O projeto é coordenado pelo chefe de gabinete e tem como objetivo descentralizar 

as ações e agilizar o atendimento aos munícipes. Ele envolve as secretarias de Esporte, 

Saúde, Educação, Administração, o Gabinete, as diretorias de Obras e Serviços Urbanos, 

Licenciamento Ambiental e Fiscalização, Trânsito e Transportes, além da Guarda Civil 

Municipal, Coden e Cooperativa Coopersonhos.  

Por outro lado, uma das maiores conquistas de um povo em seu processo de 

humanização é o envelhecimento de sua população. De acordo com projeções das Nações 

Unidas (Fundo de Populações) uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais.  

Em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da 

população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos de dez anos e 

mais que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global 

(fonte: http://www.sdh.gov.br). 

Nesse cenário, a Administração Municipal criou e implantou em nossa cidade o 

Clube da Melhor Idade. O local oferece aos idosos aulas de canto e musicalidade, karatê, 

dança, fisioterapia, pilates, entre outras atividades. 

Atualmente aproxima-se de 1.000 o número de idosos inscritos no Clube e 500 

idosos atendidos por semana nas atividades desenvolvidas especificamente para a melhor 

idade.  

Registre-se, por ser relevante, que de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, 

de 1º de outubro de 2003), considera-se idoso toda pessoa com idade igual ou superior a 

sessenta anos. 

O art. 2º da lei assegura ao idoso todas as oportunidades e facilidades para a 

preservação de sua saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

Nesse sentido, entendemos que a participação dos integrantes do Clube da Melhor 

Idade no projeto “Meu Bairro Melhor” se se compatibiliza com as normas contidas na 

legislação federal, uma vez que promoveria o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 

e social dos idosos. 

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

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

informações sobre a possibilidade de incluir os integrantes do Clube da Melhor Idade no 

projeto “Meu Bairro Melhor 

Nova Odessa, 03 de agosto de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 550/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
realização do projeto “Meu Bairro Melhor” nas seguintes 
localidades: Parque Fabrício, Jardim Planalto, Jardim Novos 
Horizontes, Parque Residencial Lopes Iglesias, Green 
Village e 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 realização do projeto 
“Meu Bairro Melhor”, nas seguintes localidades: Parque Fabrício, Jardim Planalto, Jardim 
Novos Horizontes, Green Village, Parque Residencial Lopes Iglesias e Campos Verdes. 

Nova Odessa, 31 de julho de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

REQUERIMENTO N. 551/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
realização do projeto “Meu Bairro Melhor” nas seguintes 
localidades: Parque Residencial Klavin, Jardim Europa, Altos 
do Klavin, Jardim Alvorada, Jardim Capuava, 23 de Maio e 
Santa Rita I. 

 
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 realização do projeto 
“Meu Bairro Melhor”, nas seguintes localidades: Parque Residencial Klavin, Jardim Europa, 
Altos do Klavin, Jardim Alvorada, Jardim Capuava, 23 de Maio e Santa Rita I. 

Nova Odessa, 31 de julho de 2015. 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 552/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, e da 
CPFL sobre a possibilidade de instalação de iluminação 
pública na Rua Pedro Carlos Pedrosa cruzamento com a 
Avenida Brasil, no Jardim Marajoara. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal, e todos os   responsáveis da companhia da CPFL, postulando 
informações sobre as medidas que serão adotadas para a implantação da iluminação 
pública situada na Rua Pedro Carlos Pedrosa cruzamento com a Avenida Brasil, no Jardim 
Marajoara. 

Nova Odessa, 03 de agosto de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 553/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de implantação de aulas de Judô no Clube 

da Melhor Idade.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O Judô é uma arte marcial praticada como desporto. Fundada por Jigoro Kano, em 

1882, no Japão, a prática do Judô tem despertado interesse não só pelo seu aspecto 

competitivo, mas, sobretudo, pelos benefícios recreativos, físicos, mental, entre outros. 

O objetivo para a Melhor Idade é melhorar o condicionamento físico, mental, 

agilidade, reflexo, flexibilidade e a autoestima. Estudo realizado por pesquisadores da 

Unicamp constatou que a prática de artes marciais, como Judô é o melhor remédio para 

evitar as perigosas quedas, responsáveis pela morte de 3,2 milhões de idosos por ano no 

mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. 

Segundo a pesquisa do professor Eduardo Hebling, da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, estes exercícios geram um duplo benefício aos mais velhos. Além de aumentar 

o tônus muscular, que se perde progressivamente ao longo dos anos, as lutas orientais 

ensinam técnicas de queda. 

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de aulas de Judô no Clube da 

Melhor Idade.   

Nova Odessa, 3 de agosto de 2015. 

JOSÉ PEREIRA 

 

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

REQUERIMENTO N. 554/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de implantação de alambrado e placa (Rua sem 

saída) na Rua Yolanda Barbosa Preto, no Jardim Europa. 

 

Senhores Vereadores: 

 

Já há algum tempo, esta rua sem saída vem ocasionando perigo e constrangimento 

aos moradores, pois o local se transformou em depósito de lixo trazido de outras ruas. No 

período noturno, a via é utilizada por usuários de drogas, deixando os moradores com risco 

de assalto.  

O pedido dos moradores é que seja instalado alambrado no local, semelhante ao 

existente na Rua Edson Venâncio Carciliano, no mesmo bairro, e também a colocação de 

placa indicando rua sem saída.  

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

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

postulando informações sobre a possibilidade de adoção das medidas acima mencionados 

na Rua Yolanda Barbosa Preto, no Jardim Europa.  

Nova Odessa, 04 de agosto de 2014. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO Nº 555/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo, 
sobre qual procedimento poderá ser adotado para 
evitar o empoçamento de água na rua José Carlos de 
Oliveira, esquina com rua João Castanheira Pedroso, no 
Jardim Marajoara.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que relatam constantemente 

água empoçada na rua José Carlos de Oliveira, esquina com rua João Castanheira Pedroso, 
pois a mesma apresenta cheiro forte e fétido. 

Em face do exposto e em atenção 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 qual 
procedimento poderá ser adotado para evitar o empoçamento de água na rua José Carlos 
de Oliveira, esquina com rua João Castanheira Pedroso, no Jardim Marajoara. 

 
Nova Odessa, 05 de Agosto de 2015. 

 
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

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

 

REQUERIMENTO N. 556/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a existência de estudo voltado a pleitear junto ao Governo 
do Estado a classificação de Nova Odessa como “Estância 
Turística”.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Conforme os dados divulgados no site www.cidadespaulistas.com.br, o Estado de 
São Paulo possui 67 cidades que são consideradas estâncias, por cumprirem determinados 
pré-requisitos definidos por lei estadual e possuírem vocação para o negócio do turismo e 
histórico de atração de visitantes durante todo o ano. 

As estâncias podem ser classificadas, conforme suas características, em turística, 
climática, balneária ou hidromineral. Essa classificação garante aos municípios uma verba 
maior por parte do Estado para investimento em infraestrutura voltada ao turismo.  

O município adquire também o direito de agregar junto ao seu nome o título de 
“Estância”, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial 
quanto pelas referências estaduais. 

No Estado de São Paulo, 29 municípios são classificados como “estâncias 
turísticas”. Nesse sentido, eles possuem tradições culturais preservadas, patrimônios 
históricos, artesanato típico ou em processo, paisagens atrativas, centros de lazer e 
gastronomia.    

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 a pleitear a classificação de 
Nova Odessa como “Estância Turística”. 

Nova Odessa, 5 de agosto de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 557/2015  
 

Assunto: Solicita informações da empresa Desktop 

sobre a implantação dos serviços de Internet Services 

de banda larga no Residencial das Árvores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com a finalidade de assegurar serviço telefônico de qualidade às famílias que irão 

residir nos setecentos e vinte apartamentos (720) que compõem o Parque das Árvores 

(projeto habitacional para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, através dos 

programas Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista), REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa 

Desktop, postulando informações sobre a existência de projeto para implantação dos 

serviços de Internet Services que garanta o atendimento aos munícipes da sobredita 

localidade, através de um plano econômico de Internet e banda larga. 

 

Nova Odessa, 06 de agosto de 2015. 

 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
 

REQUERIMENTO N. 558/2015  
 

Assunto: Solicita informações da empresa NET sobre a 

implantação de serviço de internet/tv Combo no 

Residencial das Árvores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com a finalidade de assegurar serviço telefônico de qualidade às famílias que irão 

residir nos setecentos e vinte apartamentos (720) que compõem o Parque das Árvores 

(projeto habitacional para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, através dos 

programas Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista), REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa 

NET, postulando informações sobre a existência de projeto para implantação de serviços da 

NET/tv Combo que garanta o atendimento aos munícipes da sobredita localidade, através 

de um plano econômico de  serviços de internet/tv combo. 

 

Nova Odessa, 06 de agosto de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 559/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre a regularidade e adequação das lombadas 

implantadas na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que, aparentemente, as lombadas existentes na Rodovia Arnaldo 

Júlio Mauerberg estariam impedindo o regular escoamento de água no local, REQUEIRO, aos 

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

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações do Setor de 

Trânsito sobre a regularidade e adequação das referidas lombadas, bem como sobre as 

medidas que serão adotadas para sanar o problema relacionado ao escoamento de água. 

 

Nova Odessa, 5 de agosto de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 560/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de 

passarela entre as avenidas Oscar Berggren e Ampélio 

Gazzetta. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:                              

  

Em 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 840/2014 que 

solicitava informações do Chefe do Executivo sobre a existência de estudo voltado à 

implantação de passarela entre as avenidas Oscar Berggren e Ampélio Gazzetta. 

A proposição foi motivada devido ao intenso tráfego de veículos e pedestres nas 

referidas avenidas, às obras do Corredor Metropolitano Noroeste que estão sendo 

realizadas no local, bem como em razão de um atropelamento de um pedestre ocorrido 

naquela ocasião. 

Em atendimento à referida proposição, o prefeito informou que naquela 

oportunidade não existiam estudos sobre o assunto. 

Em face do exposto, considerando o decurso do tempo e o início de um novo 

exercício financeiro, 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 existência de estudo, em 2015, voltado à implantação de passarela 

entre as referidas avenidas, para auxiliar a travessia de pedestres no local. 

 

Nova Odessa, 6 de agosto de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 561/2015 

 

 

Assunto: Solicita informações complementares da 

empresa Telefônica/Vivo sobre a implantação de serviço 

telefônico PGMU no Residencial das Árvores (linha fixa via 

cabo).  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Em fevereiro do corrente ano, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento 

n. 35/2015, que solicitava informações da empresa Telefônica/Vivo sobre a implantação de 

serviço telefônico PGMU no Residencial das Árvores. 

Em atendimento à referida proposição, a empresa informou que os moradores do 

Conjunto Habitacional Parque das Árvores terão o atendimento disponibilizado através de 

tecnologia Fixed Wireless Terminal (FWT), que utiliza a rede de telefonia móvel. Informou, 

ainda, que os interessados em instalação de linha telefônica poderão se cadastrar através 

da Central de Relacionamento 10315, que funciona ininterruptamente 24hs, sete dias por 

semana e pessoas com deficiência de fala/audição através do número 142. 

Em que pesem as informações prestadas, acredito que os moradores seriam 

melhor atendidos caso a empresa implantasse o serviço através da linha fixa via cabo, por 

se tratar de um serviço economicamente mais viável para a população.  

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

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa Telefônica/Vivo, 

postulando informações sobre a implantação de serviço telefônico PGMU no Residencial das 

Árvores através da linha fixa via cabo. 

 

Nova Odessa, 6 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 562/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a composição do Conselho da Mulher, conforme 

especifica.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

O Executivo Federal sancionou a Lei de nº 10.745, de 09 de outubro de 2003, na 

qual se estabeleceu que o ano de 2004 seria o “Ano da Mulher”. 

Por consequência a partir desta data foram feitos muitos debates em relação a 

condição, aos direitos, as conquistas e as perspectivas futuras da mulher na sociedade 

brasileira. 

Todos nós sabemos que os Conselhos Municipais são instrumentos muito 

importantes para o cumprimento e aprimoramento dos direitos da parcela da população 

que representam. 

Tendo em vista a intenção de melhorar a contribuição do nosso Município em prol 

das mulheres e colocar Nova Odessa em pé de igualdade com os outros Municípios de 

nossa região, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, 

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

sobre a composição do Conselho da Mulher. 

Nova Odessa, 06 de Agosto de 2015. 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 563/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de implantação de um retorno na Avenida 

Ampélio Gazzetta (Corredor Metropolitano Noroeste), em 

frente à Faculdade Network. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação de 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 um 

retorno na Avenida Ampélio Gazzetta (Corredor Metropolitano Noroeste), em frente à 

Faculdade Network. 

Saliento que pedido semelhante foi encaminhado à EMTU, em março do corrente 

ano, através do requerimento n. 192/2015. Todavia, até a presente data, não houve 

nenhuma manifestação do referido órgão sobre o assunto.  

Nova Odessa, 6 de agosto de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 166/2015  
 

Assunto: Congratulações com a servidora Solange 

Aparecida Rodrigues Cristobo, assessora da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇAO, dirigida à servidora Solange Aparecida Rodrigues 

Cristobo, assessora da Secretaria Municipal de Educação. 

Registre-se que a homenageada presta brilhante serviço técnico à Educação de 

nosso município, sendo funcionária exemplar, fazendo jus à homenagem. 

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

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

ao congratulado, dando-lhe ciência da propositura.  

Nova Odessa, 06 de julho de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

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

MOÇÃO N. 167/2015  
 

Assunto: Congratulações com a servidora Viviane da Silva 

Melo Azanha, assessora da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇAO, dirigida à servidora Viviane da Silva Melo Azanha, 

assessora da Secretaria Municipal de Educação. 

Registre-se que a homenageada presta brilhante serviço técnico à Educação de 

nosso município, sendo funcionária exemplar, fazendo jus à homenagem. 

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

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

ao congratulado, dando-lhe ciência da propositura.  

Nova Odessa, 06 de julho de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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MOÇÃO N. 168/2015  
 

Assunto: Congratulações com o servidor Jorge José Nunes, 
motorista da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇAO, dirigida ao Servidor Público. Senhor Jorge José 
Nunes, motorista da Secretaria Municipal de  Educação. 

Registre-se que o homenageado presta brilhante serviço à comunidade, sendo 
funcionário exemplar, fazendo jus à homenagem. 

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

 
Nova Odessa, 06 de julho de 2015. 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 
MOÇÃO N. 169/2015 
 

Assunto: Apelo à Câmara dos Deputados para que 
aprovem o Projeto de Lei n. 6.025/2009, que fixa um 
horário para circulação de carros-fortes.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

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

Câmara Federal postulando a aprovação do Projeto de Lei n. 6.025/2009, que fixa um 

horário para circulação de carros-fortes. 

Desde 1983 está em vigor a Lei n. 7.102/83, que dispõe sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das 

empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá 

outras providências. 

Referida norma já sofreu diversas alterações e atualmente está tramitando na 

Câmara dos Deputados o PL 6.025/2009, que fixa um horário para circulação de carros-

fortes (entre 5:00 e 10:00 hs ou entre as 20:00 e 24:00). 

Consoante o exposto na justificativa, o autor da proposição propõe a possibilidade 

de serem feitos recolhimentos em dois horários, nos quais a incidência da presença de 

público nos estabelecimentos bancários ou comerciais é menor. Com o recolhimento em 

dois horários, elimina-se o acúmulo de numerário, diminuindo-se eventual lucro de uma 

ação criminosa. 

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

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

Deputados, dando-lhes ciência desta proposição.  

Nova Odessa, 07 de julho de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 170/2015 
 

Assunto: Congratulações com o ginasta novaodessense 
Lucas Bitencourt pela conquista da medalha de prata por 
equipe na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de 
Toronto. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao ginasta novaodessense Lucas 
Bitencourt, pela conquista da medalha de prata por equipe na ginástica artística nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. 

A apresentação da Seleção Brasileira Masculina de Ginástica Artística, na qual o 
filho da nossa Terra é integrante, foi no sábado, dia 11 de julho, e resultou na conquista da 
medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Lucas foi recebido e homenageado 
pelo nosso prefeito Bill, que o citou como exemplo a ser seguido por nossas crianças e 
adolescentes. 

Lucas recebeu troféu, broche com o brasão do município e camiseta. 
Nascido e criado em Nova Odessa, hoje com 21 anos, Lucas iniciou na modalidade 

aos oito anos na escolinha de iniciação esportiva no Centro de Treinamento de Ginástica 
Artística do Centro Cívico, em Americana, onde ficou até os 13 anos. Atualmente Lucas é 
atleta de São Caetano do Sul e treina no Centro de Treinamento Time Brasil de Ginástica 
Artística, no Rio de Janeiro, inaugurado em janeiro deste ano. 

Lucas é um ginasta generalista, nome dado a quem compete em todas as provas 
da modalidade, que são solo, cavalo, argola, salto, paralela e barra. Em outubro o 
novaodessense participa do Mundial de Glasgow, na Escócia, competição que classifica 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Além de ser medalha de prata no Pan de Toronto, em 2014 Lucas fez parte da 
equipe que representou o Brasil no Mundial da China, competição em que o país chegou 
pela primeira vez na final, terminando na sétima colocação. Ainda em 2014, Lucas 
Bitencourt ajudou a Seleção Brasileira a finalizar em quarto lugar no ENBW DTB-Pokal, em 
Sttutgart, na Alemanha. Também participou do Aberto Mexicano de Ginástica Artística, na 
cidade de Acapulco. O ginasta representou o Brasil e ficou na sexta colocação no individual 
geral. Na barra fixa ficou em quinto lugar, oitavo nas paralelas e nas argolas, sétimo no 
salto, quarto no solo e no cavalo com alças. 

Humilde, o atleta de Nova Odessa comentou o feito: “Foi uma sensação muito boa 
de poder ter feito parte desta grande conquista para a ginástica do nosso país no Pan 2015. 
Foi uma experiência nova e que conseguimos alcançar o objetivo de ficar entre os primeiros 
colocados. Muito esforço e treinamento, que graças a Deus deu tudo certo. Agora vamos 
nos preparar para o Mundial de Glasgow em busca do bom resultado para garantirmos uma 
vaga nas Olímpiadas Rio 2016. Agradeço ao Bill e ao Nenê Réstio pela homenagem e a 
todos de Nova Odessa que torceram por mim”, disse Lucas Bitencourt. 

Além do esforço pessoal, é de suma e imprescindível importância, reconhecer a 
dedicação, apoio e incentivo dado pela família. Quando um jovem se dedica ao esporte, 
toda a família se envolve. Por isso, devemos estender a ora proposta homenagem à 
senhora Rosemary de Souza Bitencourt, mãe de Lucas, e ao senhor Jesus Bitencourt, pai do 
atleta, como representantes de toda a família Souza Bitencourt, pelo exemplo dado pelo 
Lucas a todos os jovens do nosso país e aos familiares, como exemplo de que o incentivo e 
o apoio são fundamentais para a obtenção do sucesso. 

Por fim, parabenizamos e estendemos nossa homenagem ao secretário municipal 
de Esportes, Ângelo Roberto Réstio, e ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, não 
apenas pelo reconhecimento ao jovem e já renomado atleta, mas, sobretudo, pela 
dedicação e empenho em oferecer diferentes modalidades esportivas em nossa cidade. Se 
no passado Lucas Bitencourt teve que treinar em outro município, hoje temos o orgulho e a 
satisfação de afirmar que nossas crianças têm opção de praticar suas modalidades 
preferidas em nossa Nova Odessa. 

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

Requeremos, por último, o envio de ofício ao Secretário de Esportes Angelo 
Roberto Réstio, ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e aos pais do atleta, Rosemary de 
Souza Bitencourt e Jesus Bitencourt, dando-lhes ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 22 de julho de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 171/2015 

 

 

Assunto: Congratulações com a 236ª Subseção da Ordem 

dos Advogados de Nova Odessa pelo primeiro ano de 

fundação da Casa da Advocacia e Cidadania. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao presidente da 236ª Subseção da Ordem 

dos Advogados de Nova Odessa, Dr. Alessandre Passos Pimentel, pelo primeiro ano de 

inauguração da Casa da Advocacia e Cidadania, comemorado no último dia 17 de julho. 

Parabenizamos a atual gestão "TPO - Tudo Pela Ordem" composta pelos nobres 

advogados Dr. Alessandre Passos Pimentel, Dr. Carlos Thiago Jirschik da Cruz, Dra. Ivonete 

Antunes, Dr. Luiz Henrique Teixeira e Dr. Osmar Alves de Carvalho, responsável por esta 

importante conquista. 

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

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

presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados de Nova Odessa, Dr. Alessandre 

Passos Pimentel, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 172/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Igreja Monte Gileade, pela 

organização da 1ª Conferência Missionária Indígena em 

Nova Odessa. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida a Igreja Monte Gileade, pela organização da 

1ª Conferência Missionária Indígena em Nova Odessa. 

O evento foi realizado nos dias 10 e 11 de julho do corrente ano e contou com a 

participação de, aproximadamente, 100 (cem) índios de oito cidades diferentes, além da 

presença de 450 (quatrocentos e cinquenta) pessoas por reunião. Estiveram representadas 

na conferência, 7 (sete) tribos (etnias) diferentes, conforme abaixo especificado: 

- TERENAS DE MATO GROSSO DO SUL 

-  KADIWEL DE MATO GROSSO DO SUL 

-  XAVANTE DE MATO GROSSO 

-  KAYAPÓ DO BAIXO XINGU-MT 

-  KAYABI DO BAIXO XINGU – MT 

-  KAXINAWA DO ACRE 

-  TUPARIS DE RONDONIA 

Participaram da conferência, os seguintes líderes tribais: 

- CACIQUE SIRENIO TERENA DE MATOPA, BAIXO XINGU-MT 

- PRESIDENTE DA MISSÃO INDIGENA PR. JADER LORGE DE OLIVEIRA (TERENA) 

- VICE PRES. HILÁRIO DA SILVA (KADIWEL) 

- PR. JONAS REGINALDO (TERENA ALDEIA LIMÃO VERDE-MS) 

- PR. GIDIÃO REGINALDO (TERENA ALDEIA AGUA AZUL-MS) 

- PR. ALSELMO TERENA (ALDEIA ALDEINHA SIDROLANDIA-MS) 

- PR. JONATHAN JOSÉ (TERENA ALDIA CAMPO GTANDE-MS) 

- PR. MARIO LUCIO (LÍDER DO CENTRO DE ESTUDOS CANAÃ RONDONIA) 

- PR. VALDEMIR TIBE TUPARI (LÍDER DA ALDEIA CAJUÍ-RO) 

- PR. JOSIAS PAULO (TERENA LÍDER DE MISSÕES UNIEDAS) 

- PR. DANIEL POKIVIQUI ( TERENA LIDER DO INSTITUTO CADES BARNEA-MS) 

- PR. OSMAR KADIWEL (ALDEIA KADIWEL BODOQUENA-MS) 

- MISS. KEILA TERENA ( MISSIONÁRIA NA TRIBO AIKANÃ-RO) 

O evento contou, ainda, com a participação do presidente do COPENO (Conselho de 

Pastores de Nova Odessa), Pr. Edival Roberto Faria, além de outros 15 (quinze) pastores da 

região.   

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação. 

  

Nova Odessa, 28 de julho de 2015. 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 173/2015 
 

Assunto: Congratulações com a delegação novaodessense 

e com a Secretaria Municipal de Esportes, pelas 

conquistas obtidas no 59º Jogos Regionais.  

 

 

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 delegação novaodessense e à Secretaria Municipal de Esportes, pelas 

conquistas obtidas no 59º Jogos Regionais. 

Formada por 120 atletas, a delegação novaodessense competiu em nove 

modalidades e conquistou o nono lugar na classificação geral da segunda divisão, com 92 

pontos. 

No total, foram conquistadas 63 medalhas, sendo 34 de ouro, 20 de prata e 9 

de bronze. Em relação ao número de medalhas, a cidade ficou em quarto lugar na 

competição.  

Nosso especial cumprimento aos atletas abaixo especificados, pelas 

conquistas obtidas no evento: 

Danielle Vilas Longhini: Classe T12 (ouro nos 100, 200 e 400 metros); 

Francisca Saraiva de Oliveira: Classe F55 (prata no arremesso de peso, 

lançamento de disco e dardo); 

Maria do Carmo da Silva Arruda: Classe F56 e T54 (ouro nos 100 e 200 metros 

e lançamento do dardo); 

Alan Marcel de Oliveira: Classe F57 (quarto lugar no arremesso de peso, 

lançamento de dardo e lançamento e disco); 

Caio Vinícius da Silva Pereira: Classe F12 (ouro no arremesso de peso e 

lançamento do disco e prata no lançamento de dardo); 

Jean Carlos da Costa: Classe T20 (ouro no arremesso de peso); 

Juliano Henrique Cavaglieri: Classe T46 (ouro nos 100 metros, lançamento do 

dardo e arremesso de peso); 

Marcos Paulino: Classe T47 (ouro nos 100, 200 e 400 metros); 

Nivaldo Rodrigues Barros: Classe T54 (ouro nos 400 e 800 metros e bronze 

nos 100 metros); 

Rafael Mateus da Silva: Classe F32 (ouro no arremesso de peso e lançamento 

de disco); 

Sinval Oliveira: Salto com vara – ouro; Lançamento do martelo – prata; e 

Lançamento do dardo – ouro; 

Silas Oliveira: Salto com vara – prata; Decatlo – prata; 110 metros com 

barreiras – ouro; 

Caio Pereira: Lançamento do martelo – ouro; Arremesso de peso – ouro; 

Ariel Dias: 400 metros – prata; 100 metros rasos – ouro; 

Guilherme Monteiro: Decatlo – ouro; 

Marcelo Augusto: Lançamento do disco – prata; Arremesso de peso – bronze; 

Flávio Pádula: Lançamento do disco – bronze; 

Guilherme Pádua: 1500 metros – bronze; 

Victor Shishido, Ariel Dias, Guilherme Pádua e Sinval Oliveira: Revezamento 

4x100 – ouro; 
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Cauê Oliveira, Guilherme Monteiro, Sinval Oliveira e Ariel Dias: Revezamento 

4x400 – ouro; 

Monique da Cruz: Lançamento do martelo – ouro; Lançamento do dardo – 

bronze; Arremesso de peso – prata; 

Lilian Eloy: Lançamento do martelo – prata; Lançamento do disco – prata; 

Marina Leite: 400 metros – bronze; 100 metros – prata; 

Gabriela Rosalini: 400 metros com barreiras – ouro; 

Liana Silva: 800 metros – bronze; 1500 metros – prata; 

Gabriela Rosalini, Verônica Grether, Liana Silva e Marina Leite – Revezamento 

4x400 – ouro; 

Ulisses Leme Diniz, Felipe Leme Manzato e José Fernando Cornélio –Capoeira – 

8º lugar na classificação final; 

Helena Rodrigues, Guilherme Barbosa Lisboa, Ivone Bassora, Jesualdo Tubero, 

José Figueira, Lourdes Klava, Ney Figueiredo, Paulo Henrique da Silva, Roque Rodrigues e 

Vitor Paie Correia – Damas – 1º lugar na classificação final; 

Ana Célia, Fernanda Andrade, Gabriela Frões, Gabriela Tato, Gabriele Dias, 

Gabrielly Moreira, Giovana Russi, Gislene Gonçalves, Graziane Faggion, Harabian Moreira, 

Jéssica Caroline dos Santos, Larissa Ribeiro, Larissa Martins, Letícia Fernanda Rodrigues, 

Liene Innocentini, Natália Lisboa, Natanna Martineli, Nayara Freitas da Silva, Pamela 

Montesano, Pamela Gohl, Sandy Nelreli Sousa e Tatiane Matos – Futebol feminino – vice-

campeã; 

Renata Nisibara, Cleusa Arcanjo e Marina Keller – Karatê – 4º lugar geral 

feminino; 

Lucas Gabriel Carmo, Alexandre Salmi, Hugo Grilo, Manlio Binchi e Daniel 

Nisibara – Karatê – 5º lugar geral masculino; 

Adão de Oliveira, Antônio dos Santos, José Antônio de Oliveira, José Aparecido 

de Souza, José Menardo e Milton Ladeira – Malha – 5º lugar na classificação geral; 

Geovane Calil, Raphael Gomes, Jeferson Perez, Mauro Almeida e Mário Sérgio 

da Cruz – Taekwondo – 6ª colocação; 

Alexandre Freitas, Carlos Cavarsan, Cláudio Assis, Douglas Araújo de Jesus, 

José Antônio Nery Júnior, Rafael Pastana, Rheniter Fernandez Macedo e Vitor Paie Correia – 

Xadrez masculino – campeão; 

Edna Luro, Eliane Melo, Elizabeth Martins, Giovana Thomazin, Isabele Pereira 

da Silva, Isadora Lanzoni Mendonça, Lourdes Klava e Luana Rodrigues – Xadrez feminino – 

campeã. 

Parabenizamos, por último, os técnicos e professores responsáveis pela 

delegação. 

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 Secretário de Esportes, Angelo Roberto Réstio, dando-lhe ciência desta manifestação.       

 

Nova Odessa, 30 de julho de 2015. 

 

 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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MOÇÃO N. 174/2015  
 
Assunto: Congratulações com os organizadores do 3º 

Encontro de Capoeira realizado em Nova Odessa, Grupo 

de Capoeira Guerreiros dos Palmares. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos organizadores do 3º Encontro de 

Capoeira, Guerreiros dos Palmares, realizado no último dia 25 de julho, no Ginásio de 

Esporte Adriana Daniel de Camargo, situado na Rua Sigismundo Andermam, no Jardim São 

Manoel. 

Conforme o idealizador do evento, Erivaldo Pereira, conhecido como Mestre 

Presépio, o objetivo do encontro foi promover a modalidade em Nova Odessa com a 

interação das outras cidades da região.  

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

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

congratulado (Rua Jacarandás, nº 141, Jardim das Palmeiras, nesta cidade), dando-lhe 

ciência da proposição.   

Nova Odessa, 31 de julho de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

MOÇÃO N. 175/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Jornal WA Esportes e 

Notícias pelo quarto ano de fundação (2008-2015).    

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Jornal WA Esportes e Notícias pelos sete 

anos de fundação (2008-2015).   

Fundado em 03 de junho de 2008, com o objetivo de oferecer ao público leitor 

informações sobre esportes e notícias de Nova Odessa e região, de forma correta, 

interpretação competente e pluralidade de modalidades esportivas. 

Com informações completas e que refletem sempre a verdade dos fatos esportivos, 

Nova Odessa e região aprenderam não só a confiar no jornal, mas a ter nele uma referência 

para se atualizar sobre todos os temas. 

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

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

ao Jornal WA Esportes e Notícias, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 31 de julho de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 176/2015 

 

Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e com o 

Chefe de Gabinete pela realização do projeto “Meu Bairro 

Melhor” no Jardim Eneides. 

 

Senhor Presidente,     

Senhores Vereadores: 

 

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

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

ao Prefeito Municipal e ao Chefe de Gabinete, pela realização do projeto “Meu Bairro 

Melhor” no Jardim Eneides. 

Na semana do dia 27 de julho foram realizadas inúmeras melhorias no bairro acima 

mencionado, como serviços de poda e capinação, coleta de entulhos, pintura de guias e 

sarjetas e conserto das galerias pluviais. 

Foram realizadas, ainda, melhorias nos acessos ao bairro com colocação de 

cascalho de pedras para facilitar a passagem de veículos e pedestres. 

Foi realizado também um trabalho conjunto com a Coopersonhos envolvendo a 

conscientização dos moradores sobre a importância de reciclar. A cooperativa recolheu 

aproximadamente 300 quilos de recicláveis no bairro. 

O projeto é coordenado pelo Chefe de Gabinete e tem como objetivo descentralizar 

as ações e agilizar o atendimento aos munícipes. Ele envolve as secretarias de Esporte, 

Saúde, Educação, Administração, o Gabinete, as diretorias de Obras e Serviços Urbanos, 

Licenciamento Ambiental e Fiscalização, Trânsito e Transportes, além da Guarda Civil 

Municipal, Coden e Cooperativa Coopersonhos. 

O projeto foi encerrado no último dia 1º de agosto com a “Manhã da Família”, com 

atividades de lazer e recreação para as crianças coordenadas pela Diretoria de Cultura e 

Turismo. A Secretaria de Saúde realizou atendimento médico e odontológico e a Secretaria 

de Meio Ambiente participou com a distribuição e plantio de mudas.   

O projeto foi um enorme sucesso e agradou sobremaneira a população que reside 

naquela localidade. 

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

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

congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 3 de agosto de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 177/2015 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal para que encaminhe 
a este Legislativo projeto de lei concedendo cesta básica 
aos bolsistas da Banda Municipal Professor Gunars Tiss.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, 
dirigida ao Prefeito Municipal, postulando o encaminhamento de projeto de lei concedendo 
cesta básica aos bolsistas da Banda Municipal Professor Gunars Tiss. 

Através do Requerimento n. 510/2014 foram solicitadas informações do Prefeito 
Municipal sobre a concessão de vale cesta mensal, nos moldes que especifica, aos bolsistas 
da Banda Municipal Professor Gunars Tiss. Em resposta, o Chefe do Executivo informou que 
realizaria estudos e analisaria a sugestão proposta (Ofício CAM n. 473/2014).  

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre a 
matéria, recentemente submeti à elevada apreciação plenária o Requerimento n. 502/2015 
solicitando novas informações sobre o assunto. A proposição foi aprovada na sessão 
ordinária havida no dia 13 de julho último e até a presente data não recebemos 
informações sobre a sugestão efetivada. 

Todavia, após estudos, o subscritor tomou conhecimento da existência da Lei 
Municipal n. 4.508/1990, do Município de Londrina, que concede os benefícios aos músicos, 
servidores públicos ou não, da Banda Municipal daquela localidade (art. 4º, “f”). 

Como a proposição deve ser apresentada por iniciativa do Chefe do Executivo, sob 
pena de violação do princípio da separação entre os poderes, apresentamos a minuta da 
referida lei para apreciação do Prefeito Municipal. Após a análise da minuta em questão, 
solicitamos o envio de projeto de lei para ser apreciado por este Legislativo.   

Em face do exposto, e tendo em vista a relevância da matéria, esperamos receber 
integral apoio dos nobres pares no que tange esta iniciativa, e requeremos, após 
deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito Municipal, dando-lhe ciência desta 
manifestação.  

Nova Odessa, 04 de agosto de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

MOÇÃO N. 178/2015 
 

Assunto: Congratulações com a diretora de Atenção Básica e 
com as enfermeiras e demais profissionais que participaram da 
Semana Municipal do Aleitamento Materno. 

 
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 
diretora de Atenção Básica e às enfermeiras e demais profissionais que participaram da 
Semana Municipal do Aleitamento Materno.  

Durante a semana do dia 3 de agosto, as munícipes atendidas pela Maternidade 
Municipal receberam orientações sobre a importância do aleitamento materno. A 
amamentação com foco na humanização foi o eixo central da campanha realizada todos os 
anos pela Prefeitura, no mês de agosto, através da Secretaria de Saúde.  

Nesse período, as mães foram orientadas sobre os benefícios do aleitamento para 
a prevenção de doenças e alergias, tanto para o bebê quanto aos benefícios para as mães. 

Registre-se, por último, que as crianças que nascem em nossa cidade recebem 
vitamina K, nitrato de prata e as vacinas de Hepatite B e BCG, logo ao nascer. Vinte e 
quatro horas após o nascimento, realizam o teste do coraçãozinho e o teste do reflexo 
vermelho (teste do olhinho). Além disso, os bebês já saem com testes como o do pezinho, 
da orelhinha e da linguinha agendados. 

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 
diretora de Atenção Básica, Sra. Gláucia Blumer Paulon, dando-lhe ciência desta 
manifestação.       

Nova Odessa, 6 de agosto de 2015. 
 

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO 
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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 Nº 78/2015 
“Cria o Programa “Escritura Cidadã” e autoriza o Poder Executivo a custear as 

despesas cartoriais atinentes a lavratura e registro de escritura pública dos imóveis 
vinculados a programas de interesse social do Município de Nova Odessa, conforme 
especifica, e dá outras providências.” 
 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Município de Nova Odessa, o Programa “Escritura 
Cidadã”, destinado a regularizar a propriedade dos imóveis vinculados a programas de 
interesse social mencionados no Anexo I, que é parte integrante da presente lei.  

§ 1º. Para a consecução dos objetivos elencados no caput deste artigo fica o Poder 
Executivo autorizado a custear as despesas cartoriais atinentes à lavratura e registro de 
escritura pública dos imóveis vinculados a programas de interesse social do Município de 
Nova Odessa.  

§ 2º. Fica ainda autorizado o Poder Executivo a conceder quando da lavratura da 
escritura pública dos mencionados imóveis, isenção do ITBI - Imposto sobre a Transmissão 
Inter Vivos de Bens Imóveis, respeitadas as demais disposições da presente lei. 

Art. 2º. Serão alcançados pelos benefícios desta lei, os proprietários, compromissários 
principais ou terceiros interessados, que detenham a  expectativa de direito sobre 
mencionados imóveis. 

Parágrafo único. Serão igualmente, alcançados pelos benefícios da presente lei, os 
mutuários contratantes, que porventura tenham efetivado a quitação do imóvel através do 
seguro habitacional. 

Art. 3º. O benefício de que trata a presente lei poderá ser requerido diretamente pelo 
mutuário, seu cônjuge, companheira, herdeiros e sucessores, desde que, cumpridas as 
disposições do Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo único. Em hipótese alguma haverá ressarcimento de valores aos 
proprietários de imóveis vinculados a programas de interesse social, que já tenham 
efetivado - antes da vigência desta lei a lavratura e registro da escritura pública dos 
mencionados imóveis. 

Art. 4º. A concessão dos benefícios instituídos pela presente lei será precedida de 
processo administrativo, mediante requerimento do interessado. 

§ 1º. O requerimento será endereçado à Diretoria de Habitação, devendo conter: 
I - identificação do interessado ou de quem o represente; 
II - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
III - data e assinatura do requerente ou de seu representante; 
IV - documentos que comprovem a titularidade do imóvel. 
§ 2º. São legitimados a ingressar com o requerimento no processo administrativo: 
I - mutuário, pessoa física, ou qualquer pessoa autorizada, no exercício do direito de 

representação; 
II - terceiros interessados, cessionários com expectativa de direito que possam ser 

beneficiados e tenham interesse pela regularização da propriedade 
§ 3º. Havendo necessidade, caberá ao Diretor de Habitação determinar a realização 

de diligências, bem como requisitar documentos pertinentes, que se façam necessários à 
instrução e fundamentação do processo administrativo de que trata o pedido do 
interessado. 

Art. 5º. Caberá ao Chefe do Poder Executivo autorizar a concessão dos benefícios de 
que trata a presente lei, observadas as informações, relatórios, pareceres e demais provas 
e elementos constitutivos do processo administrativo. 

Parágrafo único. Os benefícios de que trata esta lei serão deferidos ao beneficiário 
proprietário, possuidor ou terceiro interessado a qualquer título de 01 (um) único imóvel 
vinculado a programas de interesse social do Município de Nova Odessa, estando nele 
fixada, necessariamente, a sua residência ou domicílio, sob pena de indeferimento do 
pedido. 

Art. 6º.  Havendo necessidade, o Poder Executivo regulamentará a presente lei 
mediante Decreto. 

Art. 7º.  As despesas de responsabilidade do Município, decorrentes desta lei, correrão 
por conta de dotações e respectivas rubricas consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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Nova Odessa, 3 de agosto de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

      
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que cria 
o Programa “Escritura Cidadã” e autoriza o Poder Executivo a custear as despesas cartoriais 
atinentes à lavratura e registro de escritura pública dos imóveis vinculados a programas de 
interesse social do Município de Nova Odessa, e dá outras providências. 

O Programa “Escritura Cidadã” destina-se a regularizar a propriedade dos imóveis 
vinculados a programas de interesse social do Município de Nova Odessa mediante o 
custeio das despesas cartoriais atinentes à lavratura de escritura pública e registro dos 
imóveis vinculados a programas de interesse social do Município. 

O mencionado programa beneficiará inúmeras famílias, cujos imóveis estão 
vinculados a programas de interesse social do Município de Nova Odessa, constante do 
Anexo I, passando a fazer integrante da presente propositura. 

Terão direito ao benefício a ser criado pela lei ora proposta, os proprietários ou 
compromissários principais, bem como aqueles que detenham a expectativa de direito 
sobre mencionados imóveis.  

Também terão direito aos benefícios, os mutuários contratantes, que tenham 
efetivado a quitação do imóvel através do seguro habitacional, que poderá ser requerido 
diretamente pelo mutuário, seu cônjuge, companheiro, herdeiros e sucessores, desde que 
cumpridas às disposições sucessórias contidas no Código Civil Brasileiro. 

Ressalte-se, ainda, que o programa destina-se a regularização dos imóveis vinculados 
a programas de interesse social que ainda não possuam escritura pública e registro dos 
mencionados imóveis, sendo que em hipótese alguma haverá ressarcimento de valores aos 
proprietários de imóveis que por iniciativa e recursos próprios já tenham efetivado a 
regularização da  propriedade. 

Para a concessão do benefício a ser instituído pela presente proposição deverá ser 
formalizado o competente processo administrativo, mediante requerimento do interessado, 
endereçado à Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Habitação. 

Caso haja necessidade, caberá ao Diretor de Habitação determinar a realização de 
diligências, bem como requisitar documentos pertinentes, que se façam necessários à 
instrução e fundamentação do processo administrativo de que trata o pedido do 
interessado. 

Após parecer do Diretor de Habitação caberá ao Chefe do Poder Executivo autorizar a 
concessão do mencionado benefício autorizando a lavratura da Escritura Pública e registro, 
cujas despesas serão custeadas pela Prefeitura Municipal. 

O benefício será deferido ao beneficiário proprietário, possuidor ou interessado a 
qualquer título de 01 (um) único imóvel vinculado a programas de interesse social no 
Município de Nova Odessa, desde que nele esteja fixada sua residência ou domicílio.  

Importante ressaltar que nos Municípios de Cosmópolis e de Americana existem leis 
similares, sendo que no primeiro município o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa 
edilícia. 

Ante ao exposto, esperamos contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 3 de agosto de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

 
ANEXO I 

Programas de interesse social do Município de Nova Odessa 
LOTEAMENTO Ano de Implantação 
Parque Residencial Triunfo 1982 
Jardim Matilde Berzin 1980 
Conjunto Residencial 23 de Maio 1990 
Jardim das Palmeiras 1997 
Jardim Monte das Oliveiras 2004 
Jardim Maria Raposeiro Azenha 1975 
Jardim Jequitibás 2002 
Jardim Campos Verdes 2004 
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Jardim Terras Novas 2013 
Residencial das Árvores 2015 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2015 

“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor José Teodoro de Oliveira”. 
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao Senhor José Teodoro 

de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município. 
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para 

este fim, em local a ser designado.  
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Odessa, 03 de agosto de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
ANTONIO A. TEIXEIRA             AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER    JOSÉ PEREIRA    LUCILENE D. P. ARAÚJO 
VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor José 
Teodoro de Oliveira. 

A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais significativa 
forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado relevantes 
serviços ao Município. 

Filho de Olvirio Teodoro de Oliveira e de Maria da Luz Jesus de Oliveira, o 
homenageado nasceu em 25 de julho de 1958, no Município de Cardoso (SP). 

Veio para Nova Odessa em 1977. É casado com Dulcineia Basso de Oliveira há trinta e 
oito (38) anos, com quem teve dois filhos. 

Trabalhou na empresa Feltrin durante vinte e três (23) anos. Hoje é industriário 
aposentado. 

Realizou trabalho voluntário na Igreja Nossa Senhora das Graças, no Parque 
Residencial Klavin durante quinze (15) anos, tendo sido um dos fundadores da sobredita 
igreja. Fez parte das diretorias do Clube São Judas (do Triunfo), tendo sido campeão por 
três anos consecutivos e do Klavin Esporte Clube. Também foi um dos fundadores destes 
clubes, atuando na área do esporte durante vinte (20) anos no Município, auxiliando várias 
equipes. 

Até os dias atuais realiza diversos trabalhos, auxiliando a população de Nova Odessa. 
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, 03 de agosto de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

ANTONIO A. TEIXEIRA             AVELINO X. ALVES   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
CLÁUDIO J. SCHOODER    JOSÉ PEREIRA    LUCILENE D. P. ARAÚJO 

VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 

******************************************************************************************* 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 12/2015 
“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Fernando dos Santos Cardoso”.  

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Fernando dos 
Santos Cardoso, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.  

Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para 
este fim, em local a ser designado.  
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Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Odessa, 03 de agosto de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
ANTONIO A. TEIXEIRA   CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

LUCILENE D. P. ARAÚJO    JOSÉ PEREIRA   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 
Fernando dos Santos Cardoso. 

A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais significativa 
forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado relevantes 
serviços ao Município. 

Filho de Francisco Alipio Cardoso e de Hercilia Gomes Cardoso, o homenageado 
nasceu em 1º de novembro de 1950, em Osasco (SP). 

Chegou à nossa região, precisamente em Sumaré, trabalhou na Braseixos, em cuja 
empresa ocupou o cargo de encarregado de produção. Em pouco tempo foi eleito membro 
da Diretoria do Clube Cobraseixos, motivando o esporte naquele clube, onde permaneceu 
por nove anos. 

Em 1981 mudou-se para Nova Odessa para morar no bairro São Jorge. Naquele bairro, 
logo fez amizades com esportistas e, em pouco tempo, formaram o Esporte Clube São 
Jorge, tendo sido presidente do referido clube.  

O homenageado conseguia lotar o campo do São Jorge com os jogos de futebol ali 
realizados e outros eventos, como bingos e festas. Na época em que assumiu a presidência, 
o E. C. São Jorge chegou a enfrentar equipes profissionais, como o Guarani, a Ponte Preta 
(ambos de Campinas) e Piracicabano. 

Fernando pretendia formar uma agremiação de peso em Nova Odessa. Conquistou, 
junto ao Sr. Jaime Vogam, um terreno na Rua Niterói, perto do Campo onde foi edificada a 
sede social do clube.  

Quando deixou o São José deixou esta sede com a alvenaria pronta, faltando o 
acabamento. Deixou, como legado, escolinhas para crianças. 

A pedido do povo se candidatou a vereador. Apesar da boa votação ficou como 1º 
suplente. 

Depois disso, dedicou-se ao seu comércio (bar/mercearia) no Jardim São Jorge. 
Posteriormente, recebeu um convite para trabalhar na empresa Usiplan, no Jardim São 
Jorge, onde permanece há oito anos. 

Sempre se dedicou junto às famílias, buscando sempre melhorias para o bairro. 
Muitos reparos foram feitos a seu pedido. Administrou o campo do São Jorge durante doze 
anos, sempre com dedicação e muito carinho. 

Prestou e continua desempenhando, portanto, relevantes serviços ao Município, razão 
pela qual faz jus a presente homenagem. 

Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 03 de agosto de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANTONIO A. TEIXEIRA  CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
LUCILENE D. P. ARAÚJO     JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR A. DA FONSECA 


