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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

ATA DA 2ª CONFERÊNCIA PÚBLICA DE
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 2019-2029

Às 18h31 do dia 20 de maio do ano de 2019, nas dependências do Auditório do 
Paço Municipal da Prefeitura de Nova Odessa, sito à Av. João Pessoa, 777, Cen-
tro - Nova Odessa/SP, teve início a segunda conferência pública como parte do 
processo e revisão do Plano Diretor 2019-2029, do município de Nova Odessa/
SP. Paulo Henrique Bichof, Presidente do Conselho de Municipal de Desen-
volvimento Urbano - COMDUR abriu a audiência cumprimentando os pares e 
os presentes, autorizando a transmissão ao vivo da conferência pelo Sr. Fabio 
Rodrigo Simões, após solicitando ao Sr. Geninho para proferir em bom tom o 
horário de início, fora dito que se iniciava a reunião às 18h31. Passada a palavra 
ao Sr. Guilherme Blumer Ferreira para leitura do Edital de Convite, Justificati-
vas e Esclarecimentos, o qual passou à leitura do material. Retornada a palavra 
ao presidente, este apresentou a mesa, apresentando o Sr. Guilherme Blumer 
Ferreira como secretário da audiência e representante da Secretaria de Assuntos 
jurídicos, Sr. Erik Ortolano, diretor de Obras Públicas da Prefeitura. Após, soli-
citou a apresentação dos delegados eleitos na primeira conferência, ressaltando 
a necessidade da assinatura da lista de presença. Pedida a palavra pelo Sr. Gui-
lherme, este sugeriu que chamasse os delegados um a um para que verbalizassem 
e entregassem eventuais propostas, questionamentos e solicitações, o que fora 
concedido pelo Sr. Presidente. Em primeiro, foi chamada a Sra. Rachel, a qual 
verbalizou não ter questionamentos ou propostas a serem expostas. Após, foi 
chamado o Sr. Marleide, o qual verbalizou não possuir questionamentos a se-
rem expostos. Em seguida, foi chamado o Sr. Achile, o qual verbalizou ter dois 
questionamentos, sendo o primeiro sobre se os questionamentos fariam parte do 
processo, sendo respondido pelo Sr. Guilherme que todos os questionamentos 
sugestões e outras participações apresentadas farão parte do processo legislativo 
a ser encaminhado para a câmara. Em seguida, o Sr. Achile fez seu segundo 
questionamento perguntando qual a dinâmica da prefeitura quanto a ligação da 
Avenida São Gonçalo com a Avenida Ampélio Gazzetta em caso de aprovação 
do anteprojeto, sendo que foi respondido pelo Sr. Erik Ortolano que constará na 
legislação, não sendo obrigatoriamente executada pela prefeitura, mas que qual-
quer empreendimento deverá realizar as obras, tendo assim a obrigatoriedade 
de sua execução, mas não um prazo para tanto. Em seguida foi chamado o Sr. 
Edival Farias, o qual questionou se o anteprojeto prevê a possibilidade de fecha-
mento do bairro Campo Belo, o que foi respondido pelo Sr. Erik que a proposta 
é abarcar a possibilidade do caso, autorizando a ser procedido o fechamento me-
diante pedido da associação. Em seguida fora chamado o Sr. Jonas Jacob, sendo 
que verbalizou não possuir questionamentos. Com a Palavra o Sr. Guilherme, 
este salientou ao Sr. Presidente que após superada a fase que questionamentos, 
a audiência poderia ser aberta a votação do anteprojeto como apresentado. Com 
a palavra, o Sr. Presidente declarou aberta a votação pelos delegados eleitos 
para que fosse votado o anteprojeto. Em seguida, fora sugerido pelo Sr. Guilher-
me que a votação fosse feita por aclamação, sendo acatado pelo Sr. Presidente, 
chamando os delegados à frente e questionando a todos se possuíam ciência 
acerca da sua função no cargo investido, tendo sido confirmado por todos. As-
sim, foi solicitado que quem fosse a favor da aprovação do encaminhamento do 
anteprojeto do plano diretor participativo levantasse a mão, sendo que todos o 
fizeram, resultando na sua aprovação por unanimidade. Fora ainda ressaltado 
que todas as participações apresentadas por escrito ou verbalizadas no âmbito 
das audiências públicas farão parte do processo a ser encaminhado à Câmara de 
vereadores. Fora salientado que não mais havendo nada a prover e devolveu a 
palavra ao sr. Presidente. Por derradeiro, o Sr. Presidente declarou aprovado o 
anteprojeto do plano diretor participativo, sendo que este solicitou ao Sr. Manoel 
que informasse o horário de encerramento, a qual verbalizou que jaziam 18h52; 
assim o Sr. Presidente encerrou e o Sr. Guilherme Blumer Ferreira, Secretário 
designado pelo Sr. Presidente do COMDUR e nesta qualidade Presidente desta 
Audiência Pública, lavrou esta ata.

Nova Odessa, 03 de junho de 2019

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.263 DE 16 DE MAIO DE 2019.

"Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO
PEDIATRA MENSALISTA".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 

OFICIAL
m u n i c í p i o  d e  n o v a  o d e s s a
DIaRIO´
Nº 264 | Ano I | Terça-feira, 04 de Junho de 2019 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgâni-
ca, através do artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1635/99;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a servidora LETICIA PEREIRA FREITAS, portadora da Cé-
dula de Identidade RG n.º MG-11.892.885, PIS/PASEP 190.61787.50-8, para 
o emprego de MÉDICO PEDIATRA MENSALISTA, P62, com atendimento de 
80 pacientes, 2 vezes por semana: terça-feira e quarta-feira das 07:00 às 16:00 
horas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado 
sob n.º 06º Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º Competira ao servidor examinar a criança auscultando-a, executando 
palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos espe-
cíficos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do 
recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 
Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-
-o com os padrões normais para orientar a alimentação, indicar exercícios, va-
cinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêutico profilático, 
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais para solucionar carências 
alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças 
ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescreven-
do pré-operatório para possibilitar a recuperação da saúde; participar do planeja-
mento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública, 
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, prote-
ção e recuperação da saúde física e mental das crianças; indicar a suplementa-
ção alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a 
programação; encaminhar para atendimento especializado interno ou externo os 
casos que julgar necessários; responsabilizar-se por dados confidenciais, patri-
mônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo Superior imediato.
Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor 
desta Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do ser-
vidor pelo Setor correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 13 de maio de 2019.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 16 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS - PMNO 2247/2019

"Diante do contido às fls. 48 (verso) e 49 dos autos nº 2247/2019, ficam REVO-
GADOS a autorização e ratificação e dispensa de licitação encartados às fls. 
36/37 dos referidos autos de processo administrativo, que tratam sobre a loca-
ção do imóvel localizado na Avenida João Pessoa, nº 622, centro, Nova Odessa/
SP, cad. 00010.0177.00, tornando os mesmos sem qualquer efeito. Nova Odessa, 
31 de maio de 2019. Publique-se na forma da Lei. Cumpra-se."

Nova Odessa, 03 de junho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 860/2018, BENJAMIM 
BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servido-
ra MONICA DA COSTA AMAD matrícula 1683 R.G. 17.249.871-5, a usufruir 
Licença Premio em descanso por 45 (quarenta e cinco) dias em 01 de julho de 
2019 a 14 de agosto de 2019, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor. 

Nova Odessa, 03 de junho de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Con-
curso Público nº 01/2018, do no 04 ao nº 06, para o emprego de AUXILIAR 
DE FARMÁCIA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Mu-
nicípio de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) 
emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junho de2019, às 09 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar 
os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original, e xerox;
  2- Certificado de Conclusão do Ensino Médio Completo - xerox autenticado,
  3- Certificado de Conclusão de Curso de Auxiliar de Farmácia,  xerox auten-
ticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e 
local estabelecidos neste Edital para atribuição da vaga, será excluído do Con-
curso Público para o emprego de Auxiliar de Farmácia.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos do-
cumentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula 
de Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos 
Humanos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, 
exceto se ficar dependendo da expedição de atestado de saúde, devido a exames 
específicos solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse 
caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
04º RAYRA LARISSA TRINCA
05º EMELYN GOMES FRANÇA 
06º SARAH INGRID FERREIRA

Nova Odessa, 03 de junho de 2019
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Con-
curso Público n.º 01/18, do 10º ao 12º, para o emprego de AUXILIAR DE 
APOIO ESCOLAR, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Mu-
nicípio de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (uma) 
vaga.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junhode 2019, às 09 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - 
Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;  
  2-Certificado de conclusão do Ensino Fundamental completo - xerox autenti-
cado;   
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário 
e local estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribui-

ção da vaga, será excluído do Concurso Público para o emprego de Auxiliar de 
Apoio Escolar.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos do-
cumentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula 
de Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos 
Humanos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, 
exceto se ficar dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames 
específicos solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse 
caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
10º VALQUIRIA NATALINA OLIVEIRA SOUSA 
11º THAIS CRISTINA MARQUES GARGANTINI 
12º ELISAMA ROQUE MARTINS 
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR 

CANDIDATO COM PCD.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca o candidato classificado no Concur-
so Público n.º 01/18, sob o nº 01º, para o emprego de AUXILIAR DE APOIO 
ESCOLAR - Candidato com PCD, conforme classificação publicada no "Diário 
Oficial Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição 
de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junhode 2019, às 09 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - 
Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;  
  2-Certificado de conclusão do Ensino Fundamental completo - xerox autenti-
cado;   
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário 
e local estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribui-
ção da vaga, será excluído do Concurso Público para o emprego de Auxiliar de 
Apoio Escolar.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos do-
cumentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula 
de Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos 
Humanos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, 
exceto se ficar dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames 
específicos solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse 
caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.

CANDIDATO CONVOCADO
Class. Nome
01º ALAN MARCEL CARNEIRO DE OLIVEIRA 

Nova Odessa, 03 de junho de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A


		2019-06-04T08:20:18-0300
	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA:45781184000102




