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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 

Recebemos o Ofício n. 09/2022, informando sobre o recebimento de recursos financeiros 

para a APM da EMEF Profª Almerinda Delegá Delben, no valor de R$ 66.220,00. 

 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 
PROJETO DE LEI Nº 133/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA A LEI 3.480 

DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE AUTORIZA A ISENÇÃO OU REMISSÃO DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS, NAS FORMAS E NAS ESPÉCIES ESPECIFICADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE LEI N. 134/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR PROFESSOR ANTONIO, 

"INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O ‘DIA EM DEFESA DOS DIREITOS E DA 
DIGNIDADE DAS EDUCADORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

PAUTA DE INDICAÇÕES 
 

1. N. 1203/2022 - Autor: PROFESSOR ANTONIO 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de pintura da sinalização de solo na no ponto de 
embarque e desembarque de alunos na Rua Pedro Parras de Camargo em frente ao número 
272. 
 

2. N. 1204/2022 - Autor: PROFESSOR ANTONIO 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de remoção de restos de materiais de construção e 
grama deixados na calçada da EMEFEI “Jardim Encantado” na Rua Pedro Parras de Camargo 
em frente ao número 272. 
 

3. N. 1205/2022 - Autor: OSÉIAS JORGE 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da retirada de uma árvore seca e a limpeza do local 
em frente ao número 32, na Rua Herman Janait, no Jd. Éden. 
 

4. N. 1206/2022 - Autor: OSÉIAS JORGE 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de fazer a instalação de uma galeria pluvial de 
escoamento de água na altura do número 53, na Rua João Severino da Silva, no Jd. Santa Rita 
1. 
 

5. N. 1207/2022 - Autor: OSÉIAS JORGE 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da manutenção no asfalto próximo a rotatória, na 
Av. São Gonçalo, em frente ao Supermercado Paraná. 
 

6. N. 1208/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo (faixa de pedestres) na 
Rua Manoel de Oliveira Azenha, em frente ao Depósito de Material de Construção do Alemão, 
no Jardim São Manoel. 
 

7. N. 1209/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica ao Prefeito Municipal a doação de medidas no sentido de construir passeio público na 
rua Emydgio Pierozzi   com início na Avenida Ampélio Gazeta até a rua Jovita de Jesus Garcia, 
no Jardim Marajoara. 
 

8. N. 1210/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica ao Prefeito Municipal a doação de medidas no sentido de construir passeio público na 
Avenida Brasil com início na Avenida Ampélio Gazeta até a rua João Carlos Pedrosa, no Jardim 
Marajoara. 
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9. N. 1211/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção da malha asfáltica e sinalização no 
solo na rotatória próxima do Supermercado Paraná, na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa 
Rita I. 
 

10. N. 1212/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica ao Chefe do Executivo a construção de uma   boca de lobo na Rua Octávio Guedes, 
esquina com a Rua Fioravante Martins, no Jardim Campos Verdes. 
 

11. N. 1213/2022 - Autor: TIÃOZINHO DO KLAVIN 
Indica ao Chefe do Executivo que através dos setores competentes que façam a manutenção 
da malha asfáltica na Rua Manoel de Oliveira Azenha, no Jardim São Manoel. 
 

12. N. 1214/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvore, situada na Rua Dante Gazeta, em 
frente ao nº 146, no Vila azenha. 
 

13. N. 1215/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Prefeito Municipal a implantação de decoração natalina na Praça do Jardim Santa Rita 
1. 
 

14. N. 1216/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Prefeito Municipal a implantação de decoração natalina na Praça do Jardim Campos 
Verde. 
 

15. N. 1217/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação da sinalização de solo e da faixa de 
pedestre em toda extensão da rua dos cedros, Jardim Santa Rita 1. 
 

16. N. 1218/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza geral na rua Brasília, próximo ao nº 502, 
no Jardim São Jorge. 
 

17. N. 1219/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de folhas secas e entulhos na rua Higino 
Bassora, Residencial Klavin. 
 

18. N. 1220/2022 - Autor: MÁRCIA REBESCHINI 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação da sinalização de solo e faixa de 
pedestre em toda sua extensão na Rua Teodoro Klavin, Altos do Klavin. 
 

19. N. 1221/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que seja feito um trabalho de recapeamento e melhorias nas ruas 
do bairro jardim São Jorge. 
 

20. N. 1222/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção no trecho alagado na esquina da 
rua Fioravante Martins, próximo ao número 3, jardim Campos Verdes. 
 

21. N. 1223/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que notifique o proprietário responsável pelo terreno com falta 
manutenção, bem como o calçamento ao entorno na rua Porto Alegre, jardim São Jorge. 
 

22. N. 1224/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção na estrutura da ponte, que liga o 
jardim São Jorge aos bairros Triunfo, Nossa Senhora de Fátima e Santa Luiza. 
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23. N. 1225/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que seja feita a manutenção referente a iluminação de toda 
extensão da rua Goiânia, bem como o passeio público dos pedestres sobre a linha férrea, que 
liga os bairros jardim Santa Rosa e São Jorge. 
 

24. N. 1226/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da retirada de entulhos, capinação e roçagem sobre 
o passeio público na rua Cuiabá, próximo ao número 516, jardim São Jorge. 
 

25. N. 1227/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a retirada de entulhos na rua Salvador, número 203, jardim São 
Jorge. 
 

26. N. 1228/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a retirada de móveis usados e descartados sobre o passeio público, 
rua Natal, número 378, jardim São Jorge. 
 

27. N. 1229/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que notifique o proprietário responsável referente a manutenção e 
limpeza do local, bem como a retirada de entulhos sobre o passeio público, rua Porto Alegre, 
próximo ao número 135, jardim São Jorge. 
 

28. N. 1230/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a retirada de galhos, entulhos e madeiras sobre o passeio público, 
rua Rio Branco, número 1431, jardim Santa Rosa. 
 

29. N. 1231/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a retirada de entulhos sobre o passeio público na rua Roberto 
Sprogis, número 372, jardim Santa Rosa. 
 

30. N. 1232/2022 - Autor: CABO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção em galeria de águas pluviais, rua 15 
de Novembro, número 830, jardim Santa Rosa. 

 

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. 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), presentes os 
seguintes vereadores: PROFESSOR ANTONIO, ELVIS PELÉ, LEVI DA FARMÁCIA, MÁRCIA 
REBESCHINI, OSÉIAS JORGE, PAULINHO BICHOF - PODEMOS, TIÃOZINHO DO KLAVIN, CABO 
NATAL e WAGNER MORAIS, realizou a Câmara Municipal sua quadragésima segunda sessão 
ordinária do segundo ano legislativo, da décima quinta legislatura do ano 2022. Às 14h06 
(quatorze horas e seis minutos), havendo número legal, o presidente, vereador ELVIS PELÉ, 
declara aberta a sessão e solicita que o senhor ELISEU DE SOUZA FERREIRA proceda a leitura 
de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador PROFESSOR ANTONIO, INDICAÇÃO N. 
1181/2022, que indica ao Poder Executivo, a necessidade de colocação de dois caminhões de 
areia do Playground da CMEI Professora Maria Estela Diniz Gazzetta. INDICAÇÃO N. 1182/2022, 
que indica ao Poder Executivo, a necessidade da instalação do portão, da grade lateral e 
colocação de um caminhão de areia do Playground instalado no Parque Linear do Jardim São 
Manoel. INDICAÇÃO N. 1189/2022, que indico ao Poder Executivo, a necessidade de remoção 
de uma árvore na UBS do Jardim São Jorge e a substituição das telhas quebradas com a última 
chuva. Do vereador OSÉIAS JORGE, INDICAÇÃO N. 1183/2022, que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de fazer a manutenção no asfalto que está danificado devido forte chuva em 
frente ao número 77, na Rua João Severino da Silva, no Jd. Santa Rita 1. INDICAÇÃO N. 
1192/2022, que indica ao Poder executivo a necessidade de estar colocando uma câmera de 
monitoramento na entrada da cidade, na Av. Carlos Botelho, sentido Sumaré Nova Odessa na 
altura do número 1751, próximo ao pontilhão de acesso a Avenida. INDICAÇÃO N. 1193/2022, 
que indica ao Poder Executivo a necessidade da continuação da construção do muro que caio 
no Cemitério, até final da área. Da vereadora MÁRCIA REBESCHINI, INDICAÇÃO N. 1184/2022, 
que indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação da sinalização de solo e da faixa 
de pedestres em toda sua extensão na Rua Washington Luís, centro. INDICAÇÃO N. 1185/2022, 
que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza geral de entulhos, depositados na 
área localizada na Rua José Cassassa, Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 1186/2022, que indica 
ao Poder Executivo a necessidade de limpeza geral de entulhos, depositados na área localizada 
na Rua Manaus, próximo ao n° 260, Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 1187/2022, que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de manutenção de reparos nas calçadas e portão de entrada do 
Posto de Saúde do Alvorada – UBS V. INDICAÇÃO N. 1188/2022, que indica ao Prefeito 
Municipal a necessidade de limpeza no bueiro que está localizado na Rua Jequitibás, próximo 
ao nº 984, Jardim Capuava. Do vereador LEVI DA FARMÁCIA, INDICAÇÃO N. 1190/2022, que 
indica ao Poder Executivo a implantação de uma linha de ônibus atenda os moradores do 
Jardim Nossa Senhora de Fátima no horário das 14h às 16h. INDICAÇÃO N. 1191/2022, que 
indica ao Chefe do Executivo a necessidade de revitalização da pintura da lombada na Rua 
Porto Alegre, na altura do número 395, no Jd. São Jorge. Do vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, 
INDICAÇÃO N. 1194/2022, que indica a adoção de medidas no sentido de efetuar a limpeza da 
vegetação situada dentro do Córrego Capuava, entre o Jardim São Manoel e o Núcleo 
Residencial 23 de Maio. INDICAÇÃO N. 1195/2022, que indica a limpeza/roçagem do mato alto 
situado no parque linear 23 de maio. INDICAÇÃO N. 1196/2022, que indica ao Poder Executivo 
a necessidade de poda das árvores de todas as ruas do Guarapari. INDICAÇÃO N. 1197/2022, 
que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda das árvores situadas rua Ediw 
Pertelevitz, em frente ao n 504, no Guarapari. Do vereador PAULINHO BICHOF - PODEMOS, 
INDICAÇÃO N. 1198/2022, que indica a necessidade de recapeamento na Rua 13 de maio, 
conforme especifica. INDICAÇÃO N. 1199/2022, que indica a necessidade de repintar vaga para 
deficiente na Rua 13 de maio, número 385, conforme especifica. Do vereador WAGNER 
MORAIS, INDICAÇÃO N. 1200/2022, que indica ao Prefeito Municipal que sejam feitos estudos 
visando a implantação do projeto Prefeitura Sem Papel no âmbito da Administração Pública. Do 
vereador CABO NATAL, INDICAÇÃO N. 1201/2022, que indica ao Prefeito Municipal que 
notifique a CPFL referente a constante falta de energia nos últimos dias nos Condomínios 
Residenciais Latânia I e II, jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 1202/2022, que indica ao 
Prefeito Municipal a necessidade de limpeza, capinação e roçagem na rua Silvio de Paula, 
próximo ao número 634, jardim Nossa Senhora de Fátima. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador 
OSÉIAS JORGE, MOÇÃO N. 287/2022, voto de pesar pelo falecimento do senhor Claudio Ângelo 
(faixa 01). ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02).  Após o 
presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 844/2022 de 
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autoria do vereador CABO NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as 
providências que serão tomadas referente a falta de manutenção e constante alagamento na 
ciclovia ao entorno do Instituto de Zootecnia. É colocado em discussão, os vereadores CABO 
NATAL e PAULINHO BICHOF discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 03). REQUERIMENTO N. 845/2022 de autoria do vereador TIÃOZINHO DO 
KLAVIN, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de sinalização de solo 
(faixa de pedestres) na entrada do Jardim Marajoara (no cruzamento da Avenida Brasil com as 
ruas Jovita de Jesus Garcia, Vitório Fadel, João C. Pedrosa e Rute Klavin Grikis). É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
04). REQUERIMENTO N. 846/2022 de autoria do vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de Unidade Básica de Saúde e creche 
para atender os moradores da região do Residencial das Árvores, Jardim dos Ipês, Montes das 
Oliveiras, Jardins dos Lagos I e II, Jardins Campos Verdes e Jequitibás. É colocado em discussão, 
os vereadores WAGNER MORAIS e TIÃOZINHO DO KLAVIN discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 847/2022 de autoria do 
vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de implantação de duas bocas de lobo na Rua Olívio Bellinate, na altura dos 
números 453 e 600, no Parque Residencial Klavin. É colocado em discussão, o vereador 
TIÃOZINHO DO KLAVIN discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 06). REQUERIMENTO N. 848/2022 de autoria do vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a substituição dos aparelhos da Academia da Melhor 
Idade da Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). 
REQUERIMENTO N. 849/2022 de autoria do vereador PROFESSOR ANTONIO, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre as permissões e autorizações para uso de áreas 
públicas concedidas no período de agosto de 2019 até a presente data, nos termos do art. 99, 
§§ 3º e 4º, da Lei Orgânica do Município. É colocado em discussão, os vereadores WAGNER 
MORAIS, CABO NATAL, MÁRCIA REBESCHINI, OSÉIAS JORGE e PROFESSOR ANTONIO discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 
850/2022 de autoria do vereador LEVI DA FARMÁCIA, solicita informações ao Poder Executivo 
sobre o cumprimento da Lei nº 3.548, de 30 de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo 
a proceder a concessão onerosa do Estádio Municipal Natal Gazzetta (Campo do Progresso), 
objeto da matrícula 36.488 do Cartório de Registro de Imóveis de Americana. É colocado em 
discussão, os vereadores LEVI DA FARMÁCIA, WAGNER MORAIS e CABO NATAL discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 
851/2022 de autoria do vereador WAGNER MORAIS, solicita informações a Coden Ambiental, 
sobre a queda e pressão baixa permanente da água no bairro Parque Industrial Harmonia em 
2022. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 852/2022 de autoria do vereador WAGNER MORAIS, 
solicita informações ao Prefeito Municipal acerca dos buracos no asfalto do bairro Parque 
Industrial Recanto. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 853/2022 de autoria do vereador 
WAGNER MORAIS, solicita informações do Prefeito Municipal acerca da Arborização Urbana no 
Município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 854/2022 de autoria do vereador WAGNER 
MORAIS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade do Decreto n. 
2.681/2011, que disciplina o comércio de ambulantes em vias do município e dá outras 
providências. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 13). REQUERIMENTO N. 855/2022 de autoria do vereador 
PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre lista de 
remédios em falta na farmácia do município, conforme especifica. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). 
REQUERIMENTO N. 856/2022 de autoria do vereador PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre disponibilidade de testes de Covid-19 em nosso 
município, conforme especifica. É colocado em discussão, os vereadores PAULINHO BICHOF, 
TIÃOZINHO DO KLAVIN e WAGNER MORAIS discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 857/2022 de autoria do vereador 
PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre os 
atendimentos realizados diariamente no pronto-atendimento do Hospital Municipal, conforme 
especifica. É colocado em discussão, os vereadores PAULINHO BICHOF, TIÃOZINHO DO KLAVIN, 
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WAGNER MORAIS, OSÉIAS JORGE, MÁRCIA REBESCHINI, LEVI DA FARMÁCIA e CABO NATAL 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). 
REQUERIMENTO N. 858/2022 de autoria do vereador PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita do 
Prefeito Municipal, informações sobre os valores gastos em nosso município com ações 
judiciais na Area da Saúde, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 
859/2022 de autoria do vereador PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre os salários pagos aos médicos em nosso município, conforme 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 860/2022 de autoria do vereador ELVIS PELÉ, 
solicita informações ao Chefe do Executivo sobre o cumprimento da Lei Federal n. 13.019/2014 
e do Decreto n. 3.710/2017, que estabelece normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil. É colocado em discussão, os 
vereadores WAGNER MORAIS, CABO NATAL e ELVIS PELÉ discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 861/2022 de autoria do 
vereador PAULINHO BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 
existência de estudos voltados ao envio da cobertura do estacionamento da Câmara atual para 
a área do Campo do Progresso após mudança, conforme especifica. É colocado em discussão, 
o vereador PAULINHO BICHOF discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 862/2022 de autoria do vereador PAULINHO 
BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a existência de estudo 
voltados à melhorias na área pública localizada na rua Jacarandás – Jd. Das Palmeiras, 
conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 863/2022 de autoria do vereador 
WAGNER MORAIS, solicita informações ao Prefeito Municipal acerca das medidas que serão 
adotadas para aprimorar as diretivas referentes à arborização urbana no Município. É colocado 
em discussão, os vereadores PAULINHO BICHOF e PROFESSOR ANTONIO discursam. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 864/2022 de 
autoria do vereador WAGNER MORAIS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 
legalidade da placa publicitária localizada na calçada/estacionamento do laboratório 
contratado pela administração pública. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 865/2022 de 
autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI, solicita informações quanto ao planejamento de 
combate à dengue para o verão 2022-2023. É colocado em discussão, os vereadores MÁRCIA 
REBESCHINI, LEVI DA FARMÁCIA, ELVIS PELÉ, PAULINHO BICHOF e WAGNER MORAIS discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 
866/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
as providências que serão tomadas referente a implantação de faixa elevada, visando a 
segurança dos pedestres na rua Rio Branco, em frente a Academia Módulus, Centro. É colocado 
em discussão, o vereador CABO NATAL discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 867/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, 
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as providências que serão tomadas referente a 
árvore que apresenta risco de queda sobre as residências, na rua Maceió próximo ao número 
498, jardim São Jorge. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 868/2022 de autoria do vereador 
WAGNER MORAIS, solicita do Prefeito Municipal, informações sobre as placas de publicidades 
no muro do Estádio Municipal Natal Gazzetta. É colocado em discussão, o vereador WAGNER 
MORAIS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). 
REQUERIMENTO N. 869/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre a cessão de área pública localizada na Rua Juscelino K. de Oliveira. É 
colocado em discussão, os vereadores CABO NATAL, PAULINHO BICHOF, PROFESSOR ANTONIO 
e WAGNER MORAIS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 28). REQUERIMENTO N. 870/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a cessão de área pública localizada na Rua Tamboril, 
próximo à área de preservação permanente. É colocado em discussão, os vereadores CABO 
NATAL e MÁRCIA REBESCHINI discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 871/2022 de autoria do vereador PAULINHO 
BICHOF - PODEMOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a existência de estudos 
voltados à alteração nos horários de visita dos pacientes internados no hospital municipal, 
conforme especifica. É colocado em discussão, o vereador PAULINHO BICHOF discursa. É 
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colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 
872/2022 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI, solicita informações acerca do 
atendimento de pacientes diagnosticados com síndrome pós-Covid. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31). 
REQUERIMENTO N. 873/2022 de autoria do vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita 
informações ao Prefeito Municipal sobre a aquisição de cama hospitalar para o atendimento 
domiciliar de pacientes. É colocado em discussão, o vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN discursa. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N. 
874/2022 de autoria do vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita informações ao Prefeito 
Municipal sobre o atendimento geriátrico existente na rede municipal de Saúde. É colocado em 
discussão, o vereador TIÃOZINHO DO KLAVIN discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 875/2022 de autoria do vereador 
TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o cronograma de 
atividades recreativas e esportivas para as crianças no período de férias escolares no mês de 
dezembro e janeiro. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 876/2022 de autoria do vereador 
TIÃOZINHO DO KLAVIN, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o início da construção 
do Parque das Crianças na Avenida Brasil, entre o Parque Fabrício e o Jardim Planalto. É 
colocado em discussão, os vereadores TIÃOZINHO DO KLAVIN, WAGNER MORAIS, ELVIS PELÉ e 
CABO NATAL discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). 
REQUERIMENTO N. 877/2022 de autoria do vereador OSÉIAS JORGE, solicita ao Prefeito 
Municipal, informações sobre o pagamento da salubridade em relação a todos os funcionários 
da rede pública da Saúde, e da Educação. É colocado em discussão, o vereador OSÉIAS JORGE 
requer a retirada da proposição. O requerimento de retirada é submetido ao Plenário, sendo 
aprovado (faixa 36). REQUERIMENTO N. 878/2022 de autoria do vereador WAGNER MORAIS, 
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a comissão de seleção incumbida de realizar o 
julgamento público que selecionará a Organização da Sociedade Civil da Educação. É colocado 
em discussão, o vereador PROFESSOR ANTONIO discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 37). REQUERIMENTO N. 879/2022 de autoria do vereador 
WAGNER MORAIS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a eminente formalização de 
parceria entre a administração pública e qualquer Organização da Sociedade Civil de 
Educação. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 880/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, 
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as providências que serão tomadas referente 
as enchentes e os alagamentos no município. É colocado em discussão, os vereadores CABO 
NATAL, PROFESSOR ANTONIO, PAULINHO BICHOF, OSÉIAS JORGE, LEVI DA FARMÁCIA, WAGNER 
MORAIS, MÁRCIA REBESCHINI, e ELVIS PELÉ discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 39). MOÇÃO N. 268/2022 de autoria do vereador WAGNER 
MORAIS, aplausos a cidadã e empresário Tayane Alves Silveira pela qualidade dos produtos 
fabricados e excelência em atendimento do município de Nova Odessa e região. É colocada em 
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 40). 
MOÇÃO N. 269/2022 de autoria do vereador WAGNER MORAIS, júbilo ao Senhor WALTER 
MERENDA por toda a sua história como Professor e como Juiz de Paz no Município de Nova 
Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 41). MOÇÃO N. 270/2022 de autoria do vereador WAGNER MORAIS, 
aplausos aos cidadãos e empresários GABRIEL FERREIRA BRAGA e JULIA NEYS SOARES BRAGA 
pela qualidade dos serviços prestados e excelência no atendimento. É colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 42). MOÇÃO N. 
271/2022 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI, aplausos ao cidadão MAURO CESAR 
BEKER, pelos relevantes serviços prestados à população de Nova Odessa. É colocada em 
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 43). 
MOÇÃO N. 273/2022 de autoria dos vereadores LEVI DA FARMÁCIA e ELVIS PELÉ, aplausos a 
cidadã e nutricionista Maine Fernandes pelos serviços prestados aos moradores de Nova 
Odessa. É colocada em discussão, o vereador ELVIS PELÉ discursa. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 44). MOÇÃO N. 274/2022 de autoria do vereador 
ELVIS PELÉ, aplausos ao arquiteto José Roberto Damas Cintra. É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 45). MOÇÃO N. 
275/2022 de autoria do vereador CABO NATAL, apoio ao Projeto de Lei n. 864/2021, que dá 
nova redação aos artigos 6º, e 23 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento), assegurando o porte de arma aos integrantes da guarda civil e aos agentes 
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de trânsito. É colocada em discussão, o vereador CABO NATAL discursa. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 46). Tendo em vista o decurso do tempo 
destinado ao Expediente, a discussão e votação da pauta de moções, composta pelas moções 
n. 276/2022 a n. 277/2022, n. 279/2022 a n. 286/2022, e n. 288/2022 a n. 290/2022, bem 
como o uso da Tribuna pelos vereadores inscritos restaram prejudicados (faixa 47). Após o 
intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA: 01 – REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 132/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA 
OS ARTS. 30, 31, 33 E 34 E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº 3.142 DE 06 DE 
DEZEMBRO DE 2017, QUE INSTITUIU A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, os vereadores CABO NATAL, WAGNER 
MORAIS e ELVIS PELÉ discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos 
contrários (PROFESSOR ANTONIO, LEVI DA FARMÁCIA, MÁRCIA REBESCHINI, OSÉIAS JORGE, 
PAULINHO BICHOF, TIÃOZINHO DO KLAVIN) e dois votos favoráveis (CABO NATAL e WAGNER 
MORAIS) ((faixa 48). PROJETO DE LEI N. 132/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, 
ALTERA OS ARTS. 30, 31, 33 E 34 E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº 3.142 DE 
06 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE INSTITUIU A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, os vereadores CABO NATAL e MÁRCIA 
REBESCHINI discursam. Os vereadores MÁRCIA REBESCHINI e WAGNER MORAIS iniciam uma 
discussão durante o discurso da vereadora. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a 
sessão, o presidente restitui a palavra à vereadora MÁRCIA REBESCHINI. Em seguida, os 
vereadores PROFESSOR ANTONIO, PAULINHO BICHOF, LEVI DA FARMÁCIA, OSÉIAS JORGE, 
ELVIS PELÉ e WAGNER MORAIS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por seis 
votos favoráveis e dois votos contrários (faixa 49). 02 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 09/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 67 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE A 
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, o vereador CABO NATAL discursa. 
É colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários (PROFESSOR ANTONIO, 
LEVI DA FARMÁCIA, MÁRCIA REBESCHINI, OSÉIAS JORGE, PAULINHO BICHOF, TIÃOZINHO DO 
KLAVIN) e dois votos favoráveis (CABO NATAL e WAGNER MORAIS) ((faixa 50). PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N. 09/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 67 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA ODESSA. É colocado em discussão, os vereadores CABO NATAL, PROFESSOR ANTONIO, 
WAGNER MORAIS, e ELVIS PELÉ discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por seis 
votos favoráveis (PROFESSOR ANTONIO, LEVI DA FARMÁCIA, MÁRCIA REBESCHINI, OSÉIAS 
JORGE, PAULINHO BICHOF, TIÃOZINHO DO KLAVIN) e dois votos contrários (CABO NATAL e 
WAGNER MORAIS) (faixa 51). 03 – PROJETO DE LEI N. 98/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR 
OSÉIAS JORGE, DÁ DENOMINAÇÃO DE "LÁZARO GALVÃO DE PAULA" À RUA QUINZE (15) DO 
LOTEAMENTO PARQUE VILA AMÉRICA. É colocado em discussão, o vereador OSÉIAS JORGE 
requer vista da proposição. O requerimento de vista é submetido ao Plenário por se tratar do 
segundo pedido, sendo aprovado (faixa 52). 04 – PROJETO DE LEI N. 100/2022, DE AUTORIA DO 
VEREADOR LEVI DA FARMÁCIA, DÁ DENOMINAÇÃO DE “JOÃO FERNANDES ANTONINI” À RUA 
DOIS (2) DO LOTEAMENTO PARQUE VILA AMÉRICA. É colocado em discussão, o vereador LEVI 
DA FARMÁCIA requer vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido. 
(faixa 53). 05 – PROJETO DE LEI N. 104/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR WAGNER MORAIS, DÁ 
DENOMINAÇÃO DE “JUARÊS ALVES DE MIRANDA” À RUA VINTE E DOIS (22) DO LOTEAMENTO 
PARQUE VILA AMÉRICA. É colocado em discussão, os vereadores WAGNER MORAIS, PAULINHO 
BICHOF, CABO NATAL, ELVIS PELÉ e TIÃOZINHO DO KLAVIN discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 54). Na sequência, o vereador CABO NATAL (faixa 
55) utiliza a Tribuna Livre. Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será 
realizada no dia 12 de dezembro de 2022 e, na sequência, ocorrerá a sessão solene para 
eleição da mesa diretora para o biênio 2023/2024. Nada mais havendo a tratar, declara 
encerrada a sessão (faixa 56). Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário      Presidente      2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 881/2022 
 
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
melhorias no bairro São Manoel, conforme especifica.    

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Jardim São Manoel que 
questionaram a necessidade de realizar diversas benfeitorias para o bairro. Elencamos, a 
seguir, as necessidades trazidas a este vereador pelos munícipes:  

• Com relação à poda de árvore: A árvore localizada na calçada (área de APP da Rua 
Manoel de Oliveira Azenha próximo à CMEI Padre Victor Fachin), na altura do número s/nº, no 
bairro Jardim São Manoel, se encontra com seus galhos caídos sobre o passeio público e com 
risco de quedas. Há vários galhos enroscados na fiação de elétrica, elevando o risco de 
acidentes, inclusive possíveis danos ao patrimônio dos munícipes. É premente, portanto, a 
necessidade de poda da referida árvore. 

•  Com relação à limpeza de galerias pluviais: As galerias pluviais estão com acúmulo de 
lixo, folhas secas, restos de alimentos.  Além do forte odor, esse fato acarreta na proliferação 
de baratas, escorpiões, ratos e moscas. É urgente, portanto, a necessidade de limpeza. 

• Com relação ao recapeamento: O bairro necessita de recapeamento em diversas vias 
públicas. 

•  Com relação à sinalização no solo: A pintura das faixas de pedestres, especialmente 
nos cruzamentos com fluxos de veículos, precisa ser reforçada. 

Em face do exposto, em atenção a solicitação dos moradores do Jardim São Manoel, 
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a realização 
das benfeitorias supramencionadas. 

Nova Odessa, 6 de novembro de 2022. 
TIÃOZINHO DO KLAVIN 

 

REQUERIMENTO N. 882/2022 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de destinar recursos à APAE para a construção 
de uma piscina para a prática de hidroginástica, hidroterapia, 
natação e atividades recreativas aquáticas. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A APAE foi fundada em Nova Odessa, em 21 de agosto de 1.980, tendo o objetivo de 
prestação de serviços à pessoa com deficiência e oferecer apoio à família. 

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, que teve reconhecimento de utilidade pública 
municipal concedido através de lei. Entre as atividades realizadas pela APAE destaca-se a 
escola de educação especial e o desenvolvimento de atividades esportivas, além de atividades 
em laboratórios e oficinas, tais como cultivos em hortas, artesanatos, panificação, recreação e 
artes. 

Tais referidas atividades são desenvolvidas com mérito e são reconhecidas pela 
comunidade novaodessense. 

Embora a entidade esteja funcionando há mais de 42 anos no Município, ela ainda não 
dispõe de uma piscina para a prática de hidroginástica, hidroterapia, natação e atividades 
recreativas. 

Entendo que a construção de uma piscina certamente aprimoraria os serviços prestados 
à coletividade, já que as atividades em meio aquático estimulam a melhora na coordenação 
motora, a inclusão social, entre outros ganhos físicos e psicológicos, tais como: fortalecimento 
dos músculos, diminuição do estresse e ansiedade, relaxamento muscular, redução de 
distúrbios do sono, alívio de dores nas dores nas articulações ou musculares, entre outros. 

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 
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informações sobre a possibilidade de destinar recursos à APAE para a construção de uma 
piscina para a prática de hidroginástica, hidroterapia, natação e atividades recreativas 
aquáticas. 

Nova Odessa, 1º de dezembro de 2022. 
TIÃOZINHO DO KLAVIN 

 

REQUERIMENTO N. 883/2022 
 
Assunto: Requer informações e providencias do Poder 
Executivo sobre a possibilidade do retorno de uso de 
máscara de proteção facial no transporte público de Nova 
Odessa.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:             

 
Fomos procurados por usuários do transporte público do nosso município, preocupados 

com a nova variante do COVID-19 e pelo aumento de casos em todo o território nacional, 
principalmente em nossa região. Sabemos que este vírus tem causado muitas mortes no nosso 
município e nas últimas semanas os casos vêm aumentando. 

Tendo em vista que o transporte público sempre está com uma grande quantidade de 
pessoas, o uso de máscaras de proteção facial é uma das formas de diminuir a transmissão 
deste vírus, a volta do uso de máscara é uma forma de prevenção e dar segurança a estes 
usuários. 

Sendo assim, o retorno do uso de máscaras de proteção facial no transporte público de 
Nova Odessa é essencial para diminuir a contaminação das pessoas que utilizam o transporte 
público. 

Em face do exposto, 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 a seguintes informações:  

a) Existe estatísticas do aumento de casos de COVID-19 no nosso município? 
b) Há possibilidade por parte do Poder Executivo, tornar obrigatório novamente o uso de 

máscara facial no transporte público? 
c) Se positivo, existe data programada? Se negativo, justifique. 
d) Outras informações consideradas relevantes.  
Nova Odessa, 22 de novembro de 2022. 

MÁRCIA REBESCHINI 

 

REQUERIMENTO N. 884/2022 
 
Assunto: Requer informações quanto o serviço público de 
saúde para identificação, tratamento e combate ao câncer na 
cidade.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:             

        
Esta Vereadora, buscando atender aos interesses da população, bem como em sua 

função natural de fiscalização da atuação do governo municipal, requer informações quanto o 
serviço público de saúde para a identificação e tratamento ao câncer na cidade. 

Em face do exposto, 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 a seguintes informações:  

a) Quais os tratamentos disponíveis na rede municipal de saúde para o tratamento de 
câncer? 

b) Nos casos de tratamentos não comtemplados pela cidade, como é feito o 
direcionamento dos pacientes? 

c) Quais são as campanhas de prevenção ao câncer existentes na cidade? 
d) Quais os exames de identificação do câncer que estão disponíveis na cidade? 
e) Aos pacientes já diagnosticados, existe disponibilidade de tratamentos psicológicos, 

nutricionais e demais áreas que são afetadas indiretamente? 
f) Outras informações consideradas relevantes.  
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Nova Odessa, 06 de dezembro de 2022. 
MÁRCIA REBESCHINI 

 

REQUERIMENTO N. 885/2022 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal referente 
ao custo atual com pagamento de aluguéis no município.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor solicita informações ao Prefeito Municipal referente ao custo atual 
com pagamento de aluguéis no município.            

Assim, em relação ao custo atual com pagamento de aluguéis no município, REQUEIRO, 
aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento 
de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as seguintes informações:  

a) Enviar em anexo a lista atualizada dos aluguéis custeados pelo município contendo as 
informações do proprietário, endereço, local e valor mensal.  

b) No último levantamento feito observamos que o local onde está instalado o Clube da 
Melhor Idade pagava um valor de aluguel muito alto, qual medida foi tomada para reduzir esse 
valor ou estudar a possibilidade de transferir as atividades para um local público? Por exemplo 
o complexo do ginásio de esportes do jardim Santa Rosa.  

c) Pensando na economia do dinheiro público há possibilidade da Prefeitura Municipal 
parar de pagar os aluguéis dos prédios do Detran e do Cartório Eleitoral? Pelo fato de não ser 
responsabilidade do município custear aluguel de outros órgãos. 

d) Porque a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer está responsável pelo contrato de 
locação n. 065/2014 do prédio alugado onde está instalada a Promoção Social? Enviar cópia do 
respectivo contrato em anexo. 

Nova Odessa, 07 de dezembro de 2022. 
CABO NATAL 

 

REQUERIMENTO N. 886/2022 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as 
providências que serão tomadas referente a falta de 
melhorias no bairro jardim Campo Belo.   
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

No início deste ano foi protocolada nesta Casa Legislativa e encaminhada a Prefeitura 
Municipal junto ao setor competente a Indicação n. 215/2022, onde o vereador subscritor 
indica ao Prefeito Municipal a necessidade de melhorias nas ruas do jardim Campo Belo.  

Somos procurados constantemente por moradores, que alegam o abandono no bairro na 
prestação de serviços públicos, pois o local apresenta grande necessidade de melhorias no 
tocante a limpeza, retirada de entulhos, manutenção nas ruas frequente, iluminação, dentre 
outras.  

Assim, em relação as providências que serão tomadas referente a falta de melhorias no 
bairro jardim Campo Belo, REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o 
Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne 
prestar as seguintes informações:   

a) A indicação do vereador subscritor n. 215/2022 referente ao assunto chegou até o 
setor competente? 

b) O setor competente esteve presente no bairro?  
c) Qual medida será tomada referente as melhorias?  
d) Quando será realizado os serviços? 
Nova Odessa, 07 de dezembro de 2022. 

                                                              CABO NATAL 
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REQUERIMENTO N. 887/2022 
 

Assunto: Solicita ao Prefeito Municipal informações sobre os 
custos da TARSU (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos – 
TARSU) nos exercícios de 2021 e 2022. 

 
Senhores Vereadores: 
 

No último dia 06 de dezembro o Chefe do Executivo protocolizou nesta Casa Legislativa o 
projeto de lei n. 132/2022, que altera os artigos 30, 31, 33 e 34 e acrescenta dispositivos à Lei 
Municipal n. 3.142, de 06 de dezembro de 2017.  A propositura objetivava regulamentar o valor 
da taxa de resíduos sólidos urbanos – TARSU. 

A proposta tramitou, inicialmente, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que 
se manifestou, por maioria de votos, contrária à tramitação da proposição, por entender que: 
(i) tal critério é inconstitucional por estabelecer base de cálculo dissociada dos custos do 
serviço e influenciada unicamente por fator que é estranho (área construída dos imóveis), nos 
termos do já decidido pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça deste Estado nos autos da 
ação direta de inconstitucionalidade n. ADI 2018259-77.2021.8.26.0000; b) os autos não foram 
instruídos com demonstração efetiva dos valores constantes da tabela prevista no artigo 4º; c) 
o critério utilizado pelo Prefeito poderá acarretar na violação do princípio da capacidade 
contributiva.  

Após a apresentação de requerimento subscrito por seis vereadores, a proposta foi 
submetida à apreciação plenária em regime de urgência especial, oportunidade na qual o 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi REJEITADO pela maioria dos 
vereadores.  

Tendo em vista a rejeição do parecer pelo Plenário, foi prosseguida a tramitação da 
proposição, nos termos do § 2º do art. 47 do Regimento Interno. Em seguida, o projeto de lei n. 
132/2022 foi colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis e dois votos 
contrários. 

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria e os impactos decorrentes da 
aprovação desta proposição a todos os munícipes, REQUEIRO aos nobres pares na forma 
regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito 
Municipal, postulando informações sobre os custos da TARSU (Taxa de Resíduos Sólidos 
Urbanos – TARSU) nos exercícios de 2021 e 2022. 

Nova Odessa, 7 de dezembro de 2022. 
ELVIS PELÉ 

 

REQUERIMENTO N. 888/2022 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre as 
providências que serão tomadas junto a Secretaria de 
Educação referente ao abandono dos alunos nos ônibus 
escolares, bem como a fiscalização da presença do monitor 
escolar.  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Desde o ano passado foi protocolada nesta Casa Legislativa e encaminhada a Prefeitura 
Municipal os Requerimentos n. 806/2021, 202/2022 e 696/2022, onde o vereador subscritor 
solicita informações ao Prefeito Municipal referente a falta constante de monitores escolares 
nos ônibus de transporte escolar.  

Fomos procurados novamente por um pai, que afirmou que seu filho está vindo embora 
da escola junto com outros alunos no transporte escolar sem a presença de um monitor 
escolar. Nos últimos dias uma criança foi agredida no ônibus escolar, chegando em casa 
machucada. 

Assim, em relação as providências que serão tomadas junto a Secretaria de Educação 
referente ao abandono dos alunos nos ônibus escolares, bem como a fiscalização da presença 
do monitor escolar, REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o Plenário 
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que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar 
as seguintes informações:    

a) Qual providência de imediato será tomada pelo Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Educação, visando a segurança dos alunos?  

b) Enviar a relação dos monitores escolares e seu cronograma de trabalho em anexo. 
c) Quantos monitores são necessários para atender a demanda existente no transporte 

escolar do município? 
d) Qual medida será tomada para suprir a falta constante dos monitores escolares de 

imediato? 
Nova Odessa, 08 de dezembro de 2022. 

CABO NATAL 

 

REQUERIMENTO N. 889/2022 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o 
descarte de entulhos e lixos que está ocorrendo aos fundos 
do cemitério municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o descarte de 
entulhos e lixos que está ocorrendo aos fundos do cemitério municipal.  

Há reclamações constantes dos moradores vizinhos próximos ao local, pois está sendo 
feito constantemente descartes de entulhos e lixos no terreno aos fundos do cemitério 
municipal. 

Muitos destes descartes são de entulhos do próprio cemitério ou de outras áreas do 
município, despejados com o caminhão da Prefeitura Municipal.  

Assim, em relação ao descarte de entulhos e lixos que está ocorrendo aos fundos do 
cemitério municipal, REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o Plenário 
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar 
as seguintes informações:   

a) Porque está ocorrendo o descarte de entulhos e lixos no local citado pela própria 
Prefeitura Municipal? Sabendo que ali inclusive tem uma placa orientando a não jogar lixo e 
pelo grande desconforto que gera aos moradores próximos. 

b) Porque o descarte não está sendo feito nos ecopontos? 
c) Qual medida será tomada pela Prefeitura Municipal visando não prejudicar e causar 

mais transtorno aos moradores próximos? 
d) Já houve fiscalização do setor do meio ambiente relacionado a este tipo de descarte? 

Enviar em anexo. 
Nova Odessa, 08 de dezembro de 2022. 

CABO NATAL 
 
Fotos do local:  
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MOÇÃO N. 276/2022 
 

Assunto: Aplausos ao Senhor CARLOS EDUARDO PINOTTI 
JUNIOR pelos relevantes serviços prestados enquanto Diretor 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada 

apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APLAUSOS em favor do Senhor CARLOS EDUARDO 
PINOTTI JUNIOR pelos relevantes serviços prestados enquanto Diretor de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa. 

Além de um grande profissional, Cadu, como é carinhosamente conhecido, contribui com 
a cidade de Nova Odessa nas questões sociais, além de grande preocupação na causa animal. 

Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a 
matéria, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a pessoa acima 
descrita, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 10 de novembro de 2022. 
WAGNER MORAIS 

Vereador 
 

 

MOÇÃO N. 277/2022 
 

Assunto: Aplausos a Senhora ANA PAULA MARMILLI DE 
ALVARENGA CAMPOS FRANZIN pelos relevantes serviços 
prestados enquanto assessora junto a Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada 

apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APLAUSOS em favor da Senhora ANA PAULA 
MARMILLI DE ALVARENGA CAMPOS FRANZIN pelos relevantes serviços prestados enquanto 
assessora junto a Prefeitura Municipal de Nova Odessa. 

Além de uma exímia profissional, Ana Paula, enquanto assessora era extremamente 
dedicada e empenhada em exercer sua profissão de forma exemplar. 

Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a 
matéria, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a pessoa acima 
descrita, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 10 de novembro de 2022. 
WAGNER MORAIS 

Vereador 
 

 

MOÇÃO N. 279/2022  
 

Assunto: Congratulações com o Prefeito, com o Vice-Prefeito 
e com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Nova Odessa, pela conquista do Prêmio Band Cidades 
Excelentes, na modalidade Desenvolvimento Socioeconômico 
e Ordem Pública.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e ao Secretário de 
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Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, pela conquista do Prêmio Band Cidades 
Excelentes.  

O prêmio veio para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros, por 
meio da premiação de boas práticas da gestão pública. A iniciativa é uma parceria do Grupo 
Bandeirantes com o Instituto Aquila, e direcionado a todos os municípios do país. 

Na segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, as prefeituras tiveram a 
oportunidade de compartilhar projetos qualitativos, que poderiam aumentar a nota do 
município. As iniciativas foram avaliadas com base nos pilares do IGMA: Governança, Eficiência 
Fiscal e Transparência; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; Infraestrutura e 
Mobilidade; Saúde e Bem Estar; Educação; e Sustentabilidade. 

Nova Odessa sagrou-se campeão no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem 
Pública.  

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

Nova Odessa, 16 de novembro de 2022. 
PROFESSOR ANTONIO 

MOÇÃO N. 280/2022  
 
Assunto: Aplausos ao América Futebol Clube, Bi-campeão do 
campeonato amador da 2ª divisão de Nova Odessa.  

 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à equipe do América Futebol Clube, pela conquista do 
trofeu de Bi-campeão do campeonato amador da 2ª divisão de Nova Odessa. 

O Campeonato Amador de Futebol 2022 teve início no dia 10 de setembro, mobilizando 
cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, entre 1ª, 2ª e 3ª 
divisão.  

O jogo da grande final da 2ª divisão aconteceu no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o 
Campo do Progresso, no último dia 20 de novembro. O América FC garantiu o título após 
disputa com a forte equipe do Atlético Alvorada. 

Parabenizamos o empenho e a dedicação dos atletas, bem como de toda a equipe 
técnica e dirigentes. 

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

Nova Odessa, 21 de novembro de 2022.  
ELVIS PELÉ 

 

MOÇÃO N. 281/2022 
 

Assunto: Aplausos aos Amigos do Residencial Imigrantes pela 
1ª FESTA DO BEM.  

 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos aos amigos e 
organizadores da 1ª FESTA DO BEM. 

No último dia 13 de novembro aconteceu a 1ª Festa do Bem, promovida pelos Amigos do 
Residencial Imigrantes. Foi servido um delicioso almoço com porco no rolete e ainda contou 
com atrações como Artéria Rock e DJ Viny Blanco. Evento que teve como objetivo a 
arrecadação de fundos em prol da APAE - Nova Odessa. 

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

Nova Odessa, 21 de novembro de 2022. 
ELVIS PELÉ 
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MOÇÃO N. 282/2022 
 

Assunto: Congratulações ao Padre Antônio Luís Fernandes e à 
Catequese, pela apresentação e trabalho de evangelização 
realizado com as crianças e pelo almoço de encerramento 
realizado no dia 20/11/2022, na Paróquia de São Jorge. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO dirigida ao Padre Antônio Luis Fernandes e à Catequese, pela apresentação 
e trabalho de evangelização realizado com as crianças e pelo almoço, realizado no dia 20 de 
novembro de 2022, no salão de festas da Paróquia de São Jorge. 

O trabalho da catequese tem por missão iniciar a vida cristã das crianças, transmitindo a 
fé da Igreja numa linguagem adequada, com o objetivo de acolher, celebrar e vivenciar o 
mistério de Deus. Os catequistas são voluntários e promovem seu trabalho por meio da fé e de 
um chamado. 

Padre Luis tem um carinho enorme com as crianças, a integração delas nas missas tem 
chamado as famílias cada vez mais a estarem participando, como ele sempre diz, elas farão a 
Igreja do amanhã.  

Os organizadores e voluntários da comunidade têm papel de grande relevância nestas 
comemorações sociais. Por isso, aproveitamos essa oportunidade também para destacar seu 
trabalho e parabenizar a todos aqueles que colocam o espírito do voluntariado e do serviço à 
comunidade em suas vidas.  

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

Nova Odessa, 21 de novembro de 2022. 
LEVI DA FARMÁCIA 

 

MOÇÃO N. 283/2022 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal postulando adoções de 
medidas urgentes quanto ao centro comunitário e ao 
parquinho do Jardim São Jorge. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, 

dirigida ao Prefeito Municipal, postulando adoções de medidas urgentes quanto ao centro 
comunitário e ao parquinho do Jardim São Jorge. 

O vereador subscritor tem recebido muitas reclamações no bairro quanto ao abandono do 
centro comunitário e do parquinho localizado no Jardim São Jorge, um local que tinha uma 
grande movimentação de pessoas, com várias atividades, hoje encontra-se abandonado, com 
mato alto, sujo, e utilizado indevidamente para o consumo de drogas, sendo perigoso para a 
população que reside próximo ao local e para os transeuntes que precisam passar naquela rua. 

Já tem várias indicações, requerimentos, tanto do vereador subscritor, quanto de outros 
vereadores, questionando e indicando medidas, quanto ao retorno de atividades, a limpeza do 
local, a obra do centro de referência da mulher, as condições do parquinho e até o momento 
nada foi feito, porém, independente de tudo isso, manter a limpeza do local é algo 
imprescindível e o mínimo que se espera da Administração.  

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, 21 de novembro de 2022. 
LEVI DA FARMÁCIA 
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MOÇÃO N. 284/2022 
 

Assunto: Congratulações ao Projeto Além da Cesta (time de 
basquete de Nova Odessa) pela conquista do bicampeonato 
da LMB - Liga Metropolitana de Basquete.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Projeto Além da Cesta 
(time de basquete de Nova Odessa) pela conquista do bicampeonato da LMB - Liga 
Metropolitana de Basquete.  

As estrelas do “Além da Cesta” voltaram a brilhar em quadra e o elenco novaodessense 
sagrou-se bicampeão da Conferência Interior da LMB (Liga Metropolitana de Basquete), pela 
categoria livre. O jogo foi disputado no feriadão da última terça (15/11) na casa do adversário, 
a equipe de Santa Bárbara d’Oeste. 

Os atletas do técnico Júnior Pinheiro, o Juninho Vittulla, comemoraram o placar favorável 
de 69x60 e a conquista do título. Foi a segunda partida da melhor de três, pois no primeiro 
confronto (05/11) Nova Odessa já havia vencido o oponente por 68x60.          

Além do título, três atletas do “Além da Cesta” integram a lista top 5 do campeonato - 
Wayner Cerqueira (Patinha), Márcio Borges “Turcão” e Victor Pinheiro “Vitinho Guh”.  

Agora, o elenco novaodessense se prepara para enfrentar o campeão da capital, o time 
de Itatiba, na melhor de três pela Conferência Estadual da LMB. O primeiro confronto será no 
dia 26/11, em Itatiba. O segundo em Nova Odessa. Caso haja necessidade de um terceiro jogo, 
a disputa será em Campinas.         

O elenco novaodessense conta com atletas já consagrados no cenário nacional da 
modalidade - o pivô Márcio Borges “Turcão” (gigante de 2,09 de altura), Thiago Fabiano 
(ala/armador); Victor Pinheiro (Guh), Wayner Cerqueira (Patinha), Lucas Michelato (Lucão 
Xprime), Thiago Pereira (Thiaguinho), Danilo Henrique (Cutelo), Maurício Savi (Combo), Felipe 
Ferraz (Felipe), Lucas Delai (Fofinho), Carlos Eduardo (Cadu), Marcelo S (Mazão), Diego Silva 
(Diego Pacu), João Estevez (Glass) e Vinicius Silva (Gigante). 

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

Nova Odessa, 23 de novembro de 2022. 
CABO NATAL 

 

MOÇÃO N. 285/2022 
 

Assunto: Congratulações a equipe de futebol do Unidos do 
Santa Rosa pelo título inédito do campeonato amador da 3ª 
divisão de Nova Odessa.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos a equipe de futebol do 
Unidos do Santa Rosa pelo título inédito do campeonato amador da 3ª divisão de Nova Odessa.  

Na manhã do último domingo (13/11) o Unidos Santa Rosa sagrou-se campeão da 3ª 
Divisão ao vencer o Bigas FC por 3x0. Os gols foram marcados por Israel, logo no primeiro 
minuto de jogo, Charles, aos 14”, e Gabriel Cícero, aos 10” do segundo tempo. 

A partida aconteceu no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”) e 
contou com a participação de um bom público. As torcidas compareceram para abrilhantar a 
partida final da “Terceirona”. 

Também foram premiados o artilheiro Emanuel Amorin (do Bigas FC, que marcou 6 gols), 
o goleiro Carlos Alberto (Unidos do Santa Rosa, pela defesa menos vazada), o melhor técnico, 
Guilherme Binotti (Unidos Santa Rosa), o melhor jogador, Laudisson Santos (o camisa 08 do 
Unidos Santa Rosa), e o time “Fair Play” (pelo “jogo limpo” do Grêmio Prudente). 
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Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
congratulado, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 23 de novembro de 2022. 
CABO NATAL 

 

MOÇÃO N. 286/2022 
Assunto: Congratulações com a servidora Paula Faciulli e com 
toda a equipe do Setor de Zoonoses, pelo belíssimo trabalho 
que estão realizando no Município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à servidora Paula Faciulli, bem como a toda 
equipe do Setor de Zoonoses, pelo belíssimo trabalho que estão realizando no Município. 

Esta proposição é pelos relevantes serviços que toda a equipe vem prestando à 
comunidade novaodessense, desenvolvendo um excelente trabalho, e, ainda, por seu 
profissionalismo exemplar, por sua dedicação e pela objetividade empregados na execução de 
ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância 
para a saúde pública humana. 

 Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta servidora 
mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Estendemos nossos agradecimentos aos servidores abaixo relacionados, por todo o 
empenho e dedicação à Nova Odessa.  

Motorista: José Nilton Moreira da Silva. 
Ajudantes: Celso Ricardo Farias do Carmo e Odair Teodoro Moreira. 
Agente de Saúde: Ana Paula Ribeiro de Paula.   
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
congratulados, dando-lhes ciência da proposição.   

Nova Odessa, 28 de novembro de 2022. 
TIÃOZINHO DO KLAVIN 

 

MOÇÃO N. 288/2022 
 

Assunto: Aplausos aos moradores dos bairros 
Fibras/Terra Nova pelo belo trabalho artístico pintando a 
praça com tema da “Copa do Mundo 2022”. 

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos aos 
moradores dos bairros Fibras/Terra Nova pelo belo trabalho artístico pintando a praça com 
tema da “Copa do Mundo 2022”.  

Os moradores dos bairros Fibras/Terra Nova mais uma vez realizaram uma ação em 
conjunto muito legal, começando um trabalho artístico pintando o coreto da praça com as 
cores das bandeiras dos respectivos países que participam da “Copa do Mundo 2022 do Catar”. 
Toda ação cultural teve a participação dos moradores e principalmente das crianças. 

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

Nova Odessa, 01 de dezembro de 2022. 
CABO NATAL 
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MOÇÃO N. 289/2022 
 

Assunto: Aplausos ao munícipe Diego Gomez pela inciativa 
do projeto artístico cultural “Colorindo Nova Odessa”.  

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao munícipe 
Diego Gomez pela inciativa do projeto artístico cultural “Colorindo Nova Odessa”.  

Neste mês de novembro o munícipe Diego Gomez juntamente com a ajuda de amigos e 
parceiros iniciou o projeto “Colorindo Nova Odessa”, a ideia inicial é realizar alguns desenhos e 
pinturas relacionados ao tema mundial do momento, que é a Copa do Mundo 2022 do Catar. As 
pinturas iniciais foram no estacionamento da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, com a 
participação de diversas crianças interagindo com seus familiares.  

Diego Gomez é muito ativo na questão cultural do município, além de fazer parte do 
Conselho Municipal de Cultura, é vocalista da banda BABALOO e sempre muito atuante em 
diversos projetos culturais como, eventos, shows, pinturas, grafite dentre outros. 

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

Nova Odessa, 01 de dezembro de 2022. 
CABO NATAL 

 

MOÇÃO N. 290/2022 
 

Assunto: Aplausos ao Sr. PEDRO ALCÂNTARA DIAS DE SOUSA, 
proprietário da Alcântara Cabeleireiro, pelos relevantes 
serviços prestados em favor de nosso munícipio e de nossos 
munícipes. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APLAUSOS 

dirigida ao Sr. PEDRO ALCÂNTARA DIAS DE SOUSA, proprietário da Alcântara Cabeleireiro, 
pelos relevantes serviços prestados em favor de nosso munícipio e de nossos munícipes. 

Pessoas como o Sr. Pedro que não medem esforços para construir uma Nova Odessa 
melhor, merecem o reconhecimento desta Casa de Leis, bem como de toda sociedade 
Novaodessense. 

Em face do exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a 
matéria, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à pessoa acima 
descrita, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 01 de dezembro de 2022.  
PAULINHO BICHOF – PODEMOS 

 

MOÇÃO N. 291/2022  
 
Assunto: Aplausos ao Unidos da Vila Azenha, pentacampeão 
do campeonato amador da 1ª divisão de Nova Odessa.  

 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à equipe do UVA – Unidos da Vila Azenha, pela 
conquista do troféu de pentacampeão do campeonato amador de futebol 2022. 
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O Campeonato Amador de Futebol 2022 teve início no dia 10 de setembro, mobilizando 
cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, entre 1ª, 2ª e 3ª 
divisão.  

O jogo da grande final da 1ª divisão aconteceu no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o 
Campo do Progresso, no último dia 3 de dezembro. O UVA – Unidos da Vila Azenha garantiu o 
título após vencer nos pênaltis, por 4x3, a equipe do EC Real (do Jardim Alvorada). 

Parabenizamos o empenho e a dedicação dos atletas, bem como de toda a equipe 
técnica e dirigentes. 

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

Nova Odessa, 6 de dezembro de 2022.  
ELVIS PELÉ 

 

MOÇÃO N. 292/2022 
 

Assunto: Aplausos ao ex atleta profissional Paulo Roberto 
Bassora Neves “O Maizena”, pela sua grande 
representatividade no futebol amador da cidade de Nova 
Odessa e na região metropolitana.  

 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao ex atleta 
profissional Paulo Roberto Bassora Neves “O Maizena”, pela sua grande representatividade no 
futebol amador da cidade de Nova Odessa e na região metropolitana.  

Paulo Roberto Bassora Neves mais conhecido como “Maizena” ou “Mai” é sem dúvida um 
dos principais nomes do futebol amador de Nova Odessa e da região metropolitana. Maizena 
tem uma grande representatividade e é muito respeitado dentro e fora de campo, até mesmo 
por equipes rivais. Maizena sempre declarou paixão e vestiu a camisa do UVA - Unidos da Vila 
Azenha, umas das grandes equipes do futebol amador de Nova Odessa e região. No último 
sábado (03/12) sagrou se campeão amador da 1ª divisão de Nova Odessa com o UVA, e como 
capitão e ídolo da equipe levantou o caneco, no final da partida revelou que foi seu último ano 
no amador da 1ª divisão.      

Paulo Roberto Bassora Neves o “Mai” foi jogador de futebol profissional com passagem 
em clubes como União Luziense, Pouso Alegre, Guarany de Sobral, Comercial – MG, Guarani – 
MG, Mamoré, Esportiva Guaxupé, SE – Patrocinense, dentre outros. 

Depois de se aposentar Maizena cursou a faculdade e se formou como Professor de 
Educação Física. Atualmente além de desempenhar um grande trabalho na equipe da 
Secretaria de Esportes do município de Nova Odessa, é professor na escolinha de futebol e 
trabalha voluntariamente em um dos principais projetos esportivos do município, o “PROJETO 
UVA”.            

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

Nova Odessa, 07 de dezembro de 2022. 
CABO NATAL 

 

MOÇÃO N. 293/2022 
 

Assunto: Aplausos a equipe Delta com os GCMs Inspetor 
Forti, Almeida, Rodrigo, Morais, Galter, Pereira e Piconi na 
ocorrência de tráfico de drogas em flagrante.  

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
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É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos a equipe 
Delta com os GCMs Inspetor Forti, Almeida, Rodrigo, Morais, Galter, Pereira e Piconi na 
ocorrência de tráfico de drogas em flagrante. 

Em patrulhamento pela Rua Azil Martins a equipe da VTR 22 visualizou um veículo 
GM/Classic na cor prata parado ao lado de uma viela próximo ao numeral 354. Assim que a 
equipe se aproximou do veículo o condutor abriu a porta do motorista e correu em desabalada 
carreira pela viela sentido Av. Carlos Botelho. 

Nesse momento o segurança da equipe desembarcou e ficou ao lado do veículo enquanto 
o encarregado e motorista da VTR deram a volta na quadra e obtiveram êxito em deter o 
indivíduo pela Av. Carlos Botelho x Carlos P. de Camargo. 

Com o indivíduo G.F.G.G. de 19 anos morador do Jd. Alvorada, nada de ilícito foi 
encontrado, a equipe então retornou com o mesmo até o seu veículo onde foi localizado sobre 
o banco do motorista uma sacola contendo no seu interior 7 tijolos de maconha e mais 
algumas porções menores pesando 2.347 kg (dois quilos, trezentos e quarenta e sete gramas), 
que o indivíduo admitiu ser de sua propriedade. 

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo e apresentado no D.P. onde a 
Autoridade Policial ratificou a voz de prisão em FLAGRANTE DELITO, permanecendo o indivíduo 
preso, a disposição da justiça. 

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

Nova Odessa, 08 de dezembro de 2022. 
CABO NATAL 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

01 – PROJETO DE LEI N. 114/2022, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DÁ DENOMINAÇÃO 
DE AVENIDA TANIA MARIA COVALENCO À AVENIDA PROJETADA 01, À ESTRADA MUNICIPAL E À 
ESTRADA QUE DEMANDA PARA SUMARÉ ATÉ ENCONTRAR A PROPRIEDADE RURAL DE SILVIO 
DE CAMPOS, LOCALIZADA NA ZONA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL UM (ZPI-01). 

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

Art. 1º.  Fica denominada de "Avenida Tânia Maria Covalenco" a Avenida Projetada 01, a 
Estrada Municipal e a Estrada que demanda para Sumaré até encontrar a propriedade rural de 
Silvio de Campos, localizada na Zona de Produção Industrial um (ZPI-01)”. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2022. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal que dá denominação de 

Avenida Tânia Maria Covalenco à avenida projetada 01, à estrada municipal e à estrada que 
demanda para Sumaré até encontrar a propriedade rural de Silvio de Campos, localizada na 
Zona de Produção Industrial um (ZPI-01). 

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

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

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

Com base nestas premissas esta Câmara atualmente está em vigor a Lei no 3.074/2016, 
que estabelece normas para a denominação de ruas, praças, estabelecimentos de ensino e 
congêneres, concessão de título de cidadania e dá outras providências. 

Na hipótese vertente, a Lei Municipal nº 2.466 de 29 de novembro de 2010 e a Lei 
Municipal nº 3.577 de 1º de setembro de 2022 atribuíram, a alguns trechos da via, a 
nomenclatura de Avenida Tania Mara Covalenco. 

Ocorre que, conforme informações do Cadastro Imobiliário Municipal, a via, em 
determinados excertos já possuía as seguintes denominações: “Avenida projetada 01”, 
“Estrada Municipal” e “Estrada que demanda para Sumaré”.  

Desse modo, é escopo da presente propositura corrigir a nomenclatura da via, a fim de 
uniformizar sua denominação.  

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que a propositura 
preenche todos os requisitos necessários. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente proposição. 
Nova Odessa, 21 de outubro de 2022. 

WAGNER F. MORAIS  OSÉIAS D. JORGE   SÍLVIO NATAL 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dá denominação de 

Avenida Tania Maria Covalenco à avenida projetada 01, à estrada municipal e à estrada que 
demanda para Sumaré até encontrar a propriedade rural de Silvio de Campos, localizada na 
Zona de Produção Industrial um (ZPI-01). 

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 

 
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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e logradouros públicos não representam aumento da despesa pública, me manifesto 
favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei.   

Nova Odessa, 1º de novembro de 2022. 
WAGNER F. MORAIS  PAULO H. BICHOF  MÁRCIA R. P. DA SILVA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dá denominação de 
Avenida Tania Maria Covalenco à avenida projetada 01, à estrada municipal e à estrada que 
demanda para Sumaré até encontrar a propriedade rural de Silvio de Campos, localizada na 
Zona de Produção Industrial um (ZPI-01). 

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, 1º de novembro de 2022. 
LEVI DA FARMÁCIA   WAGNER MORAIS   PROFESSOR ANTONIO 

 
Nova Odessa, 09 de dezembro de 2022. 

 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Escriturário III 
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PROJETO DE LEI Nº 133/2022 
Altera a Lei 3.480 de 10 de dezembro de 2021, que autoriza a isenção ou remissão de 

tributos municipais, nas formas e nas espécies especificadas e dá outras providências. 
Art. 1º. O artigo 4º, caput, da Lei 3.480 de 10 de dezembro de 2021, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
“Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), aos imóveis exclusivamente residenciais cujo proprietário ou 
compromissário atenda os seguintes requisitos: (NR)” 

Art. 2º. O artigo 6º, caput, da Lei 3.480 de 10 de dezembro de 2021, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 6º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), aos imóveis exclusivamente residenciais cujo proprietário ou 
compromissário seja portador, ou responsável legal de alguém diagnosticado com neoplasia 
maligna, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: (NR)” 

Art. 3º. O artigo 8º, caput, da Lei 3.480 de 10 de dezembro de 2021, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 8º Poderá o Poder Executivo, nos termos do que já dispõe o Art. 209 do Código 
Tributário Municipal, conceder isenção e/ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, às pessoas físicas desde que estejam preenchidos os seguintes requisitos: (NR)” 

Art. 4º. Inclui-se o artigo 14-A na Lei 3.480 de 10 de dezembro de 2021, que terá a 
seguinte redação: 

“Art. 14-A. Fica garantida a concessão do benefício previsto no Capítulo II desta Lei, 
isenção aos aposentados e pensionais, aos beneficiários que já foram agraciados pela isenção 
do Imposto Predial e Territorial (IPTU) pela Lei municipal nº 1.689, de 23 de novembro de 1999, 
desde que o imóvel não possua área superior a 500 metros quadrados.”  

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA, EM 1º DE NOVEMBRO DE 2022. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE PROJETO DE LEI Nº 76, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  

 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares, o Projeto de Lei anexo, que 

“Altera a Lei Municipal nº 3.480, de 10 de dezembro de 2015, que autoriza a isenção ou 
remissão de tributos municipais, nas formas e nas espécies especificadas”. 

A lei que se pretende ser aprimorada, foi aprovada por essa Casa de Leis em 10 de 
dezembro de 2021, autorizando o município a conceder isenção ou remissão de IPTU e taxa de 
manuseio e disposição de resíduos sólidos urbanos nas formas especificadas. 

É objetivo dessa propositura retirar a Isenção/ Remissão da taxa de limpeza e de 
manuseio e disposição de resíduos sólidos urbanos, em atendimento a Lei Federal n.º 14.026 
de 15 de julho de 2020, a qual exige que todo o sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos 
seja autossustentável economicamente.  

Ademais, é escopo deste projeto de lei a inclusão do artigo 14-A, que visa assegurar a 
continuação da concessão do benefício para os Aposentados e Pensionistas que foram 
agraciados pela antiga Lei nº 1.689, de 23 de novembro de 1999 e que tiveram tal benesse 
fiscal excluída com a superveniência da Lei 3.480, de 10 de dezembro de 2021.  

Outrossim, considerando a urgente necessidade da administração em prosseguir com a 
análise e deferimento dos pedidos de isenção, é que solicitamos que esta tramite nessa 
Egrégia Casa de Leis em regime de urgência, consoante dispõe o Art. 51 de nossa Lei Orgânica. 

Estas são as informações que transmito a Vossa Excelência e dignos pares, esperando 
que o incluso Projeto de Lei, mereça integral aprovação dos membros desta Casa de Leis. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI N. 134/2022 
"Institui, no calendário oficial do Município, o ‘Dia em Defesa dos Direitos e da Dignidade 

das Educadoras da Educação Infantil’ e dá outras providências”. 
Art. 1º. Fica instituído o ‘Dia em Defesa dos Direitos e da Dignidade das Educadoras da 

Educação Infantil’ no calendário oficial do Município, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 
de dezembro. 

Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 2 de dezembro de 2022. 

PROFESSOR ANTONIO 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui, no 
calendário oficial do Município, o ‘Dia em Defesa dos Direitos e da Dignidade das Educadoras 
da Educação Infantil’. 

A presente propositura abraça a luta das educadoras de educação infantil que buscam 
por reconhecimento e valorização de suas atividades do magistério, independentemente da 
denominação do cargo que ocupam. 

Em Nova Odessa foi reconhecido o enquadramento de cinquenta (50) educadoras 
de desenvolvimento infantil, que laboraram na rede pública do Município, nas regras previstas 
na Lei n. 11.738/2008. 

O entendimento prevalecente é de que a lei não faz distinção entre os cargos de 
professores, monitores, supervisores, inspetores e outros afins, mas incluem nas disposições 
da Lei nº 11.738/2008 todos aqueles que concorrem para a concretização da educação básica, 
direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205, da Constituição Federal, o que se 
aplica também ao cargo de "Educador de Desenvolvimento Infantil", que se enquadra no 
conceito de profissional da educação básica escolar. 

A própria Lei Complementar Municipal n. 44/2015, que dispõe sobre o "Plano de Carreira 
e de Remuneração para os integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal, 
de Nova Odessa", inclui expressamente os educadores de desenvolvimento infantil no quadro 
do magistério público local, conforme se observa em seu artigo 4º, in verbis: 

"Art. 4º O Quadro do Magistério Público Municipal de Nova Odessa-SP será composto das 
seguintes classes, conforme ANEXO I, desta Lei Complementar: 

I - CLASSE DOS EDUCADORES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 
a) Educador de Desenvolvimento Infantil - Emprego Público de Caráter Permanente. (...)." 

(grifo original) 
Embora não haja dúvidas de que a Lei n. 11.738/2008 se aplique ao cargo 

de educador de desenvolvimento infantil, como profissional da educação básica escolar, muitas 
profissionais ainda continuam ocupando cargos com outras denominações e possuem salários 
inferiores aos do magistério. 

Assim, ao inserir no calendário do Estado o Dia em Defesa dos Direitos e da Dignidade 
das Educadoras da Educação Infantil, deixaremos registrado o legado de luta dessas 
profissionais. 

A data eleita remete àquela fixada no âmbito do Estado (Lei n. 17.427, de 08/10/2021, 
que institui o "Dia em Defesa dos Direitos e da Dignidade das Educadoras da Educação 
Infantil").  

Com relação à legalidade, a mera inclusão de data comemorativa no calendário de 
eventos é tema da competência concorrente do Executivo e do Legislativo. 

Nesse sentido, são os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado:  
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 4.835, de 14.11.2014, do Município de 

Suzano, que Incluiu no calendário oficial de festividades daquela localidade “o evento 
denominado Ano Novo Chinês”. Vício de iniciativa não configurado, já que o aludido diploma 
não impôs obrigação ao Executivo, nem criou despesa. Ação improcedente”. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2259356-49.2016.8.26.0000, rel. Des. Arantes Theodoro, j. em 10 de 
maio de 2017). 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei 11.409, de 08 de setembro de 
2016, do Município de Sorocaba, que institui a Semana de Conscientização, Prevenção e 
Combate à Verminose no Município de Sorocaba e dá outras providências. Legislação oriunda 
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de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Matéria cuja iniciativa não é 
reservada ao Chefe do Poder Executivo. Não intervenção nas atividades da Administração 
municipal. Entendimento no C. Órgão Especial. Ação improcedente”. (ADI nº 2226861-
49.2016.8.26.0000, rel. Des. BORELLI THOMAZ, j. em 15/03/2017) 

No mesmo sentido: “... a criação de datas comemorativas é matéria abrangida pela 
competência legislativa da Câmara dos Vereadores.” (ADIn nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 
v.u. j. de 02.03.16 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI). 

Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 2 de dezembro de 2022. 
PROFESSOR ANTONIO 

 
 
 
 

 
 


