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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:13/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrati-
vo:8155/2021. Objeto:Aquisição de testes rápidos de antígenos contra Sars-Cov2.Pro-
cesso homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado pelo pregoeiro em 
favor das seguintes empresas:o item 01objeto deste pregão em favor da empresa CE-
PALAB LABORATÓRIOS LTDA e o item 02oobjeto deste pregão em favor da em-
presa EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA. Data da adjudicação:23/08/2021. Data da Homologação:23/08/2021.

Edital:14/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrati-
vo:8454/2021. Objeto:Aquisição de 02 veículos para a Secretaria de Saúde.Processo 
homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado pelo pregoeiro em favor 
da seguinte empresa:o objeto deste pregão em favor da empresa CONTINENTAL 
REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. Data da adjudicação:23/08/2021. 
Data da Homologação:23/08/2021.

Nova odessa, 23 de agosto de 2021
NIVALDO LUIS RODRIGUES

Secretario de Saúde
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N° 09/2021

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO da licitação Pregão Pre-
sencial n° 09/2021, agendada para ocorrer no dia 26/08/2021, cujo objeto é "contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, imple-
mentação e administração de crédito/auxílio-alimentação e cesta de Natal, quando 
for o caso, (cartões eletrônicos, contra clonagens ou fraudes) aos servidores da CON-
TRATANTE, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios através de redes de 
estabelecimentos credenciados, conforme descrito no presente Edital e em seu Anexo 
I - Termo de Referência", pela representação formulada em sede de Exame Prévio de 
Edital, nos autos do TC - 00017413.989.21-1, bem como TC - 17361/989/21, ambos 
pelo Plenário do Egrégio TCE/SP.

Nova odessa, 25 de agosto de 2021
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA NO 454/2021
Autoriza servidores a conduzir veículos oficiais

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1oAutorizar os servidores abaixo, a conduzir veículos oficiais:

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 27 de agosto de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 452/2021
Dispõe sobre o afastamento remunerado, e dá outras providências

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;
  giu
R E S O L V E

Art. 1oConceder afastamento remunerado, conforme Lei Municipal nº 3.336 de 18 de 
maio de 2020, aos servidores que especifica, integrantes do grupo de risco por moti-
vos de saúde que tiveram os protocolos deferidos, que já gozaram férias e/ou licença 
prêmio e por não se enquadrarem para adesão ao teletrabalho:

Parágrafo único: As servidoras gestantes constantes no art. 1º ficarão à disposição 
para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto 
ou outra forma de trabalho a distância, conforme Lei Federal nº 14.151 de 12 de maio 
de 2021.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 27 de agosto de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

           MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                                                          

Nome do Servidor Matrícula CNH Validade

Luis Rogerio dos Santos 5461 02167959970 01/03/2023

Paulo Roberto Bassora Neves 7260 05869789491 14/06/2023

Robert Marcelo Carderelli 7401 01215745928 19/03/2023

___________________________________________________________________________
Av. João Pessoa, 777 – Centro – CEP 13380-017- Nova Odessa – SP - Fone (19) 3476-8600

           MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                                                          

Nome do Servidor Matrícula Motivo do

afastamento

Período de afastamento

Evalda dos Santos Barbosa 1927 4886/21 01.09 a 31.10.2021

Fernanda Bertucci Sanches Carmona 7139 2430/21 01.09 a 31.10.2021

Fernanda Neiva Ribeiro Alves 6023 5812/21 01.09 a 31.10.2021

Flavio Luiz Cavallaro 1980 10559/20 01.09 a 31.10.2021

Gabriela Dilser Matias 5905 4072/21 01.09 a 31.10.2021

Junia Regina Machado Moia 4630 9003/21 17.08 a 31.10.2021

Karen Zanolo Bezerra 7060 4930/21 01.09 a 31.10.2021

Leda Tomais Novais 4861 9739/21 24.08 a 31.10.2021

Marcos Antonio Da Cunha 1183 3889/20 01.09 a 31.10.2021

Maisa Coelho de Lima Ferreira 5966 5739/21 01.09 a 31.10.2021

Moacir De Lima Souza 5657 3974/20 01.09 a 31.10.2021

Plinio Marcos Pierozzi de Moraes 997 3352/20 01.09 a 31.10.2021

Suelen Rodrigues da Silva Oliveira 5351 9902/21 24.08 a 31.10.2021

Vanessa Cristina Ribeiro 5377 9833/21 24.08 a 31.10.2021

___________________________________________________________________________
Av. João Pessoa, 777 – Centro – CEP 13380-017- Nova Odessa – SP - Fone (19) 3476-8600
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PORTARIA NO 451/2021
Remoção de servidores

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO o contido nos autos do PMNO nº 8.173/2021 e a necessidade de 
redimensionamento de mão de obra, para atender demanda da Secretaria de Educação;

R E S O L V E
  R
Art. 1o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação - CMEI JOSE MARIO MO-
RAES a servidora NEREIDE VEIGA ZUANON, matrícula funcional 2628, ocu-
pante do cargo COORDENADOR PEDAGOGICO, para a Secretaria de Educação 
- CMEI MARIA CECILIA BORRIERO MILANI, no dia 04 de agosto de 2021;
Art. 2o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação - CMEI MARIA JOSE 
FLAUZINO a servidora MARIA SUELY PALOMO DA SILVA, matrícula funcional 
1964, ocupante do cargo PROFESSOR EDUCACAO BASICA I - PEB I reabilitada, 
para a Secretaria de Educação -CMEI MARIA CECILIA BORRIERO MILANI, no 
dia 02 de agosto de 2021;
Art. 3o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação - EMEFEI THERESINHA 
A. M. MERENDA a servidora ADRIANA DE SOUZA, matrícula funcional 23034, 
ocupante do cargo COORDENADOR PEDAGOGICO, para a Secretaria de Educação 
- CMEI JOSE MARIO MORAES, no dia 04 de agosto de 2021;
Art. 4o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação - CMEI MARIA CECILIA 
BORRIERO MILANI a servidora SUELI AUGUSTA CORREA DE OLIVEIRA, 
matrícula funcional 1567, ocupante do cargo AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR rea-
bilitada, para a Secretaria de Educação - EMEF SALIME ABDO, no dia 02 de agosto 
de 2021;
Art. 5o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação - CMEI WALTER MEREN-
DA a servidora KELLI CRISTINA MENDES DE MELO, matrícula funcional 
1452, ocupante do cargo PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - PEI, para a Secre-
taria de Educação, no dia 02 de agosto de 2021;
Art. 6o Remover, no âmbito da Secretaria de Educação para a Secretaria de Educação 
- CMEI WALDEREZ GAZZETTA:
  § 1º a servidora SANDRA CRISTINA TRAMBAIOLLI, matrícula funcional 2369, 
ocupante do cargo PSICOPEDAGOGO designada SUPERVISOR, no dia 03 de agos-
to de 2021;
  § 2º a servidora ERIKA SALAZAR SANCHES MANOEL, matrícula funcional 
33146, ocupante do cargo COORDENADOR PEDAGOGICO designada ENCARRE-
GADO, no dia 03 de agosto de 2021;
  § 3º a servidora ROSANA APARECIDA FERRAZ SILVA, matrícula funcional 
21968, ocupante do cargo COORDENADOR PEDAGOGICO designada ENCARRE-
GADO, no dia 03 de agosto de 2021;
  § 4º a servidora ANDREA BOGRE BOIAGO BRINO, matrícula funcional 3908, 
ocupante do cargo PROFESSOR EDUCACAO BASICA I - PEB I, no dia 03 de agos-
to de 2021;
  § 5º a servidora KENIA CRISTIANE ZUCARATTO MARTINS FERNANDES, 
matrícula funcional 5935, ocupante do cargo PSICOPEDAGOGO, no dia 03 de agos-
to de 2021;
Art. 7oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa, 27 de agosto de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

LEI Nº 3433 DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
Reconhece de utilidade pública municipal a Associação Cavalcanti de 

Judô.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art. 1º.Fica a "Associação Cavalcanti de Judô", entidade regularmente inscrita no 
CNPJ sob o n. 26.502.052/0001-50, com sede a Rua Vicente Lemma, no247, Bairro 
Jardim Marajoara, em Nova Odessa (SP), reconhecida como de utilidade pública, uma 
vez que preenche os requisitos da Lei Municipalno1.945, de 10 de novembro de 2003, 
alterada pela Leino1.951, de 12 de dezembro de 2003.
Art. 2º.Compete a "Associação Cavalcanti de Judô" cumprir o disposto na Lei Muni-
cipalno1.945, de 10 de novembro de 2003, com alteração dada pela Lei nº1.951, de 12 
de dezembro de 2003, prestar anualmente, através de relatórios e balancetes, contas 
das atividades desenvolvidas no Município, sob pena de cessação da declaração de 
utilidade pública ora concedida.
Art. 3º.Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º.Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 25 de agosto de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3434 DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
Assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pes-
soas com deficiência ou com sessenta anos de idade, ou mais, a prioridade 
de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de 

sua residência.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art. 1º.Fica assegurada à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam 
pessoas com deficiência ou com sessenta anos de idade, ou mais, a prioridade de vaga 

em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência.
§ 1º. Para o fim do disposto nocaputdeste artigo, a pessoa com deficiência ou com 
sessenta anos de idade, ou mais, deverá solicitar o cadastramento diretamente nas 
unidades da rede pública de ensino que sejam de interesse da família, mediante apre-
sentação dos seguintes documentos:
I - da criança ou do adolescente, identificação; e
II - dos pais ou responsáveis:
a) documento que ateste a condição de pessoa com deficiência e comprovante de re-
sidência; ou
b) documento de identificação que ateste ser pessoa com sessenta anos ou mais de 
idade e comprove residência.
§ 2º. No caso de o responsável não ser um dos pais da criança ou do adolescente, será 
necessário apresentar certidão que comprove sua guarda.

Art. 2º.As despesas decorrentes da implementação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Nova odessa, 25 de agosto de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3436 DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
Institui o Programa de Recuperação de Débitos - PRD, para o adimple-

mento de débitos perante à Coden Ambiental, nas formas em que especifi-
ca.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art. 1ºFicainstituído o Programa de Recuperação de Débitos (PRD) destinado a fo-
mentar o adimplemento de débitos havidos com a Coden Ambiental,apurados até a 
data da negociação,mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo con-
sumidor ou em fase de ação judicial de cobrança ajuizada.
Art. 2ºPara os débitos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para com a Coden 
Ambiental, o valor consolidado como objeto da adesão poderá ser adimplido com até 
95% (noventa e cinco por cento) de desconto sobre o valor total dos juros e multas de 
inadimplência, nas seguintes formas e condições:
I - para pagamento à vista de contas de água e esgoto, considerando o total devido, ha-
verá desconto de 95% (noventa e cinco por cento) de juros e multas de inadimplência.
II - para pagamento em até 48 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 80,00 (oi-
tenta reais) haverá desconto de 50 % (cinquenta por cento) de juros e 95% (noventa e 
cinco por cento) das multas de inadimplência;
III - para pagamento à vista ou parcelado da tarifa de disponibilidade de rede de água 
e esgoto, constante da Lei Municipal nº 752, de 30 de Junho de 1980, haverá desconto 
de 95% (noventa e cinco por cento) de todos os encargos incidentes nas formas do 
"caput", com valor mínimo de R$ 80,00 (oitenta reais), se parcelado o débito.
Parágrafo único.Parcelado o débito, será acrescido sobre o valor devido os juros de 
0,50% a.m. relativo ao financiamento do contrato, sendo exigida a entrada no ato da 
negociação de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor dos débitos.
Art. 3ºO ingresso ao referido programa fica condicionado ao pagamento da primei-
ra parcela em até 5 dias úteis a partir da data do acordo firmado junto a Central de 
Atendimento da Coden Ambiental, bem como a apresentação de cópia dos seguintes 
documentos:
I-Para pessoa física: cédula de identidade, ou outro documento válido, com fotografia 
e respectivo número de C.P.F. do consumidor, uma fatura mensal de fornecimento 
de água do próprio imóvel e um documento de propriedade do imóvel, tais como: 
escritura pública, matrícula atualizada, carnê de IPTU, contrato de compra e venda ou 
contrato de locação, se for o caso;
II-Para pessoa jurídica: ato constitutivo da empresa, comprovante de inscrição e de 
situação cadastral do C.N.P.J. e do respectivo representante legal da mesma, além de 
uma fatura mensal de fornecimento de água do próprio imóvel e um documento de 
propriedade do imóvel tais como: escritura pública, matrícula atualizada, carnê IPTU 
ou contrato de compra e venda ou contrato de locação, se for o caso;
Parágrafo Único.Será exigido dos consumidores, para efetivar a adesão do interessa-
do neste Programa de Recuperação de Débitos a atualização de seus dados cadastrais, 
devendo informar um número de telefone móvel ou fixo e e-mail para contato.
Art. 4ºAs deduções previstas nesta lei não serão cumulativas com qualquer outra de-
dução originária de que concedeu benefício, observando ainda que as deduções con-
cedidas serão revogadas se a pessoa física ou jurídica optante por esse programa for, a 
qualquer tempo, excluída dele, incidindo os encargos sobre o saldo devedor remanes-
cente a partir da data da exclusão.
Art. 5ºPara os débitos ajuizados incidirão também custas, despesas processuais e ho-
norários advocatícios devidos em razão do procedimento de cobrança judicial, nos 
termos da legislação aplicável.
§1º Sobre os débitos consolidados na forma deste artigo serão concedidos descontos 
diferenciados.
§ 2º Será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor total dos ho-
norários advocatícios e custas processuais apenas para àqueles que aderirem para o 
pagamento à vista, tanto para as pessoas físicas como jurídicas.
§ 3º Optando o consumidor pelo parcelamento, este arcará com o pagamento da quan-
tia original das custas, despesas processuais que serão incluídas no parcelamento do 
débito na forma do art. 2º, sendo que, com relação aos honorários advocatícios, estes 
valores obedecerão ao disposto a seguir:
I -O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinquenta) reais, podendo o débito ser 
parcelado em até 24 (vinte e quatro) vezes;
II - O número de parcelas para quitação dos honorários não poderá ser superior ao 
número de parcelas do acordo de parcelamento do débito.
III - A extinção da ação judicial em andamento dependerá da quitação do débito e seus 
acessórios, nesses incluídos os honorários advocatícios;
IV - A correção dos honorários advocatícios seguirá os critérios de atualização aplica-
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dos aos débitos negociados.
Art. 6ºA inadimplência de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, acarretará a perda do 
direito ao parcelamento e o prosseguimento da ação judicial respectiva, com os acrés-
cimos legais.
Art. 7ºNas hipóteses de adimplemento antecipado, excluir-se-á do montante apurado os 
juros do parcelamento.
Parágrafo único: O atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará acréscimo mo-
ratório de 1% (um por cento) ao mês ou fração e 2% (dois por cento) de multa, sem 
prejuízo das demais penalidades incidentes previstas em lei.
Art. 8ºA adesão a este Programa de Recuperação de Débitos poderá ser proposta no 
período de 01 de setembroao dia 20 de dezembro de 2021e sua homologação se dará 
com a compensação do pagamento da primeira parcela.
Parágrafo único: Ficam suspensos no período previsto nocaputo envio de títulos em 
atraso para protestos e negativação.
Art. 9ºA adesão ao PRD que trata esta lei, implica na:
I- confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos nele inclusos;
II- interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil;
III- desistência expressa e de forma irrevogável e irretratável da impugnação, defesa ou 
recurso interposto e da ação judicial proposta e, cumulativamente, renúncia a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e 
ações judiciais, relativamente aos créditos incluídos no PRD;
IV- confissão extrajudicial nos termos das disposições contidas na Lei nº 13.105 de 16 
de março de 2105 (NCPC), e sujeição das pessoas físicas e jurídicas à aceitação plena e 
irretratável das condições estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único - A adesão a este programa não implica em renúncia ao direito de apurar 
a exatidão dos créditos, como também não afastará a exigência de eventuais diferenças 
e a aplicação das sanções cabíveis.
Art. 10.Os descontos e facilidades proporcionados pelo Programa de Recuperação de 
Débitos somente se aplicam para os casos de extinção dos créditos mediante pagamento, 
não se estendendo às demais modalidades de extinção das obrigações previstas na Lei 
10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Art. 11.Cumprido o pagamento do débito parcelado, na forma desta Lei, caberão aos 
setores competentes providenciarem a extinção dos respectivos créditos, inclusive no 
âmbito judicial se for o caso.
Art. 12.O consumidor será excluído do programa diante da ocorrência de uma das se-
guintes hipóteses:
I - pelo descumprimento de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei;
II - pela inadimplência de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, de débitos havidos com 
a Coden Ambiental.
Art. 13.A exclusão do consumidor do programa nos termos desta Lei, independerá de 
notificação prévia ou de interpelação e implicará em:
I- perda de todos os benefícios concedidos por esta Lei;
II- prosseguimento das medidas de cobrança, conforme o caso.
Parágrafo único. No caso de exclusão do PRD, com o inadimplemento das obrigações 
pelo consumidor, a CODEN Ambiental, a seu critério, poderá considerar integralmente 
vencido o instrumento de confissão de dívida, com o cancelamento dos descontos con-
cedidos, prosseguindo a cobrança dos débitos em relação ao montante confessado pelo 
consumidor, com abatimento dos valores pagos.
Art. 14.Os casos omissos serão sanados pelo Diretor Financeiro da Coden Ambiental.
Art. 15.Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições 
desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.
Art. 16.Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, facultando ao Poder Executivo regulamentá-la.

Nova odessa, 25 de agosto de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 443 DE 19 DE AGOSTO DE 2021
"Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Cultura -FMC"

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal de Nova Odessa, Estado de São 
Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 78, 
Inciso II e;

CONSIDERANDOo Art. 60 da Lei Municipal nº 3.024 de 16 de fevereiro de 2016 que 
dispõe que o Fundo Municipal de Cultura - FMC será administrado pela Diretoria de 
Cultura e Turismo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado como Gestor do Fundo Municipal de Cultura, o Senhor Car-
los Eduardo Pinotti Júnior, Diretor Municipal de Cultura e Turismo, portador do RG 
44.801.077-X.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 19 de agosto de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.463 DE 18 DE AGOSTO DE 2021
"Altera o Decreto n° 4.208, de 17 de Abril de 2020, que nomeia Mem-

bros do Conselho Municipal de Educação de Nova Odessa, para o biênio 
2020/2022".

CLÁUDIOJOSÉ SCHOODER,Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São 
Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, Inciso 
I e,

DECRETA:

Art. 1ºAltera a redação a alínea "a" do inciso I do Art. 1º, do Decreton° 4.208, de 22 de 
Julho de 2020:

"Art. 1º(?)

I- (?)
a)(?)
Titular: José Jorge Teixeira - RG: 22.677.031-X.
Suplente: Dângelo Augusto - RG: 42.808.100-09.

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 18 de agosto de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 4.464 DE 20 DE AGOSTO DE 2021
"Altera membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Nova 

Odessa, para o biênio 2021/2022, nomeados pelo Decreto 4.394 de 31 de 
Março de 2021".

CLÁUDIOJOSÉ SCHOODER,Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, 
Inciso I e,

CONSIDERANDO a necessidade de alterar membros do Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural de Nova Odessa, para o biênio 2021/2022.

DECRETA:

Art. 1ºAltera os membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Nova Odes-
sa do Decreto 4.394, de 31 de Março de 2021:

I - (...)
Titular: Carlos Eduardo Pinotti Junior;
RG: 44.801.077;
Suplente: Anderson Rodrigo Santos Ruiz;
RG: 30.173.964-X;

II - (...)
Titular: Erika Salazar Sanches Manoel;
RG: 29.162.103-X;
Suplente: Renata Ortiz de Camargo;
RG: 24.168.300-2;

III - (...)
Titular: Mirian Cecília Lara Neto;
RG: 77.981.601;
Suplente: Luan Herson Vitorelo;
RG: 49.648.368-7;

IV - (...)
Titular: Luciel Carlos de Oliveira;
RG: 24.168.960-0
Suplente: Luiz Barbosa de Lima Neto;
RG 32.694.907-0;

V - (...)
Titular: Joseane Martins Gomes
RG: 18.408.731-4;
Suplente: Marineuze Lira da Silva;
RG: 20.230.871-6;

VI - (...)
Titular: Wesley Rodrigo;
RG: 47.134.720-6;
Suplente: Manoel Messias;
RG: 18.834.256-4;

VII - (...)
Titular: Felipe Rodrigues Ferreira da Silva;
RG: 44.801.919-X;
Suplente: André Henrique Piovezam Medeiros;
RG: 48.759.977-9;

VIII - (...)
Titular: Rodrigo Belluchi;
RG: 26.603.682-X;
Suplente: Lucas Henrique Rissi;
RG: 45.199.779-7;

IX - (...)
Titular: Diego Veloso Gomez;
RG: 40.758.673-8;
Suplente: Carlos Roberto Ribeiro;
RG: 24.673.135-7;

X - (...)
Titular: Ocir Eduardo Brandini Meneses;
RG: 40.758.631-3;
Suplente: Lucas Camargo Donato;
RG: 45.200.779-3;

XI - (...)
Titular: Alexandre Agenor Pereira;
RG: 19.350.354;
Suplente: Cassia Trentin Mendes;
RG: 23.829.190-X;

XII - (...)
Titular: Regiane da Silva Belmonte;
RG: 49.001.678-9;
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Suplente: Yuri Alves de Menezes;
RG: 41.911.026-4;

XIII - Representantes de Artes Literárias
Titular: Cícero Edno;
RG: 32.434.573-2;
Suplente: Maurício Godoy;
RG: 28.204.650-1;

XIV - Representante da Comunidade Leta
Titular: Daina Gutmanis;
RG: 6.753.137-4,
Suplente: Liliana Minka;
RG: 5.724.899;

(...)

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 20 de agosto de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL


