Câmara Municipal de Ourinhos
Edifício Vereador Waldemar Leonídio Ambrozim

30ª. SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2009.
1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1.

Única discussão e votação do PROJETO DE LEI N°. 79/2009, do Vereador Antonio Amaral Junior, que institui a “Semana Municipal da Adoção”;

2.

Única discussão e votação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 45/2009,
do Sr. Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa EQUIPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA-ME e dá outras providências;

3.

Única discussão e votação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 46/2009,
do Sr. Prefeito Municipal, que revoga a Lei Complementar n°. 153, de 9 de outubro de 1996, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a
favor da firma TADAO INAMURA & CIA LTDA.
Secretaria da Câmara Municipal, em 2 de setembro de 2009.

EDUARDO DUTRA
- Secretário Geral -

R.A

Rua do Expedicionário, 1.550 - Fone (14) 3302-4364 - Fax (14) 3302-4363 - CEP 19901-630 - Ourinhos-SP
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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 30ª.
30ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2009
2009.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
FAUEZ SALMEN
1.106/09 - Requer informações do Secretário Municipal de Esportes e Recreação, Sr.
Evaldo Pereira Santos, sobre a possibilidade de se instalar uma academia de ginástica no Ginásio Municipal de Esportes “José Maria Paschoalick”.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.107/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se construir um redutor de
velocidade na Rua Geraldo Pereira Tavares, próximo ao n°. 177 - Jardim Brilhante.
FAUEZ SALMEN
1.108/09 - Requer informações, provindas do Dr. Aguilar de Lara Cordeiro, sobre o processo referente às contas municipais do ano de 2005, às quais foram rejeitadas pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.109/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Administração, de janeiro até a presente data.
1.110/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças, de janeiro até a presente data.
1.111/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Educação, de janeiro até a presente data.
1.112/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma "Caminhada
Ecumênica", reunindo todas as igrejas e religiões.
1.113/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se programar estudos de melhorias na rotatória das Avenidas Altino Arantes e Gastão Vidigal.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.114/09 - Requer informações a respeito da reforma geral das quadras poliesportivas
existentes no Conjunto Habitacional “Caiuá”.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.115/09 - Requer informações sobre o motivo da queima de galhadas depositadas no
aterro sanitário.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.116/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” na Rua Floriano Peixoto - Vila Nova Sá.
SÉRGIO/ Renata R.A.
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JADIR PEREIRA GRILO
1.117/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se diminuir, em horário comercial, a manobra e a movimentação de trens com número grande de vagões, que impedem o
trânsito no centro da cidade.
1.118/09 - Requer informações sobre a Empresa “RHEMA - Consultoria e Assessoramento S/C”.
1.119/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar um programa para
criação do Centro de Triagem da Gripe “Suína” (Influenza A – H1N1).
1.120/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma equipe para realizar limpeza de caixas d’água domésticas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.121/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Saúde, de janeiro até a presente data.
1.122/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, de janeiro até a presente data.
1.123/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar "Academia da Saúde" na Área Verde II do Conjunto Habitacional "Profa. Helena Braz Vendramini".
1.124/09 - Requer informações sobre a avaliação das escolas municipais com relação às
provas do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.125/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito" - Conjunto Residencial
de Interesse Social Itajubi.
1.126/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar poda de árvore
na parte interna da Escola Estadual "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.127/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedita Fernandes Cury - Jardim Matilde.
JADIR PEREIRA GRILO
1.128/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar concursos de Miss
Bairro que culmine em Miss Cidade.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.129/09 - Requer informações sobre as providências determinadas pela legislação em
vigor - Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar Social do Município -, Lei n°. 863 e legislação posterior, quanto à fiscalização de perturbação ao sossego público.
FAUEZ SALMEN
1.130/09 - Requer providências para que os servidores da SAE - Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos -, classificados como nível NT-2, sejam reenquadrados no nível X
do atual quadro de servidores.
1.131/09 - Requer informações, provindas do Dr. Adelino Lorenzetti Netto, sobre o processo referente às contas municipais do ano de 2005, às quais foram rejeitadas pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SÉRGIO/ Renata R.A.
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1.132/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se beneficiar a população, com
a mudança na legislação, para que o usuário pague apenas o valor da água que cada um consome, evitando-se a determinação de um mínimo.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.133/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, de janeiro até a presente data.
1.134/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se fiscalizar e notificar imóveis abandonados no Município, provocando acúmulo de lixos, doenças, abrigo aos desabrigados e pontos de incentivo à criminalidade e delitos.
1.135/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se notificar o proprietário
do terreno baldio, para que o mesmo realize a roçada de mato, a construção de calçada e mureta na Rua João Moya Restoy, próximo ao nº. 300 - Jardim Paulista.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.136/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar poda de árvore
defronte à Escola Estadual "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.137/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar pintura e reforma da Praça Benício do Espírito Santo - Vila Margarida.
JADIR PEREIRA GRILO
1.138/09 - Requer informações quanto à possibilidade de se criar um projeto para orientar o munícipes sobre o uso correto de água.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.139/09 - Requer informações a respeito da tomada de providências para implantação
de iluminação pública nas vielas existentes no Conjunto Habitacional “Caiuá”.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.140/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se expandir o Programa
de Saúde da Família - PSF.
1.141/09 - Requer informações a respeito de quantas escolas do Município existem gabinetes odontológicos.
1.142/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Cultura, de janeiro até a presente data.
1.143/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Obras, de janeiro até a presente data.
1.144/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Esportes e Recreação, de janeiro até a presente data.
1.145/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Assistência Social, de janeiro até a presente data.
1.146/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos, de janeiro até a presente data.
1.147/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, de janeiro até a presente data.
1.148/09 - Requer informações a respeito do que foi gasto, mês-a-mês, no Gabinete do
Prefeito, de janeiro até a presente data.
SÉRGIO/ Renata R.A.

4

LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.149/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua Gaspar Ricardo, em frente ao Cemitério Municipal - Vila Nova Sá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.150/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Fausto Matachana - Jardim América.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.151/09 - Requer informações a respeito do equipamento existente no Centro de Serviços da Municipalidade, destinado ao controle de frequência dos servidores municipais.
OSVALDO BARBOSA
1.152/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se programar recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Francisco Romero - Jardim Matilde.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
FREDNÊS CORRÊA LEITE
1.154/09 - Indica a necessidade de se erradicar árvore na Rua José Felipe do Amaral,
defronte ao n°. 764 - Vila Perino.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.155/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua João Bond - Jardim Eldorado.
JADIR PEREIRA GRILO
1.156/09 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Kólio Teshima Jardim América.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
1.157/09 - Solicita erradicação de árvore na Rua Vereador Geraldo Bernardini, defronte
ao n°. 312 – Vila Boa Esperança.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.158/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Benedito José Pinheiro - Jardim Tropical.
1.159/09 - Solicita operação "tapa-buracos" em todo o Parque Pacheco Chaves.
1.160/09 - Solicita pintura de sinalização de solo no cruzamento da Rua Cardoso Ribeiro
com a Rua do Expedicionário - Centro.
1.161/09 - Solicita pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Rio de Janeiro - Centro.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.162/09 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua José das Neves Júnior, entre os n°s.
140 e 300 - Jardim Matilde.
1.163/09 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na “Trilha Verde” da Avenida Horácio
Soares – Jardim Paulista.

SÉRGIO/ Renata R.A.
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ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.164/09 - Indica a necessidade de se realizar melhorias nos Jardins Ouro Verde e Primavera, na forma que especifica.
1.165/09 - Indica a necessidade de se determinar providências que especifica a favor
dos moradores da Vila Odilon.
1.166/09 - Indica a necessidade de se tomar providências visando ser atendidas as reivindicações dos moradores do Jardim Quebec e da Vila Soares, conforme especificado na presente proposição.
1.167/09 - Indica a necessidade de se tomar providências para atendimento das reivindicações, na forma que especifica, a favor dos moradores do Jardim Eldorado.
1.168/09 - Indica a necessidade de serem tomadas providências para o atendimento das
reivindicações constantes da presente proposição, a favor dos moradores do Jardim Vale do
Sol.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.169/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua José
Netto - Jardim Vale Verde.
1.170/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Antônio
Tonetto - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
1.171/09 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Nereus Garcia - Jardim Santos Dumont.
1.172/09 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Cambará.
1.173/09 - Indica a necessidade de se programar troca das lâmpadas queimadas da Rua
Onofre Antônio Pasqueta - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
1.174/09 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua João Alexandre, próximo ao nº. 385 - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
1.175/09 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua Pará, próximo ao nº. 400 - Vila Nova Sá.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.176/09 - Indica a necessidade de se realizar melhorias que especifica na Vila Califórnia.
1.177/09 - Indica a necessidade de serem tomadas providências para o atendimento das
reivindicações que integram a presente proposição, em favor dos moradores do Jardim Josefina.
1.178/09 - Indica a necessidade de serem tomadas providências para o atendimento das
reivindicações que integram a presente proposição, em favor dos moradores do Jardim Industrial.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.179/09 - Indica a necessidade de se realizar pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Martins Quirino da Silva - Jardim São Carlos.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.180/09 - Indica a necessidade de se realizar limpeza e varrição na Rua Gaspar Ricardo, próximo à Escola Estadual "Virgínia Ramalho" - Vila Nova Sá.

SÉRGIO/ Renata R.A.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.181/09 - Indica a necessidade de se instalar redutor de velocidade na Rua Augusto
Menezes, próximo ao n°. 237 - Jardim Independência.
FAUEZ SALMEN
1.182/09 - Indica a necessidade de se instalar bancos e cobertura nos pontos de ônibus
da Rua Irineu Pereira da Silva, defronte aos n°s. 829 e 991.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.183/09 - Indica a necessidade de se realizar melhorias nos Jardins Itamaraty e Paris.
1.184/09 - Indica a necessidade da tomada de providências no sentido de que o Jardim
Guaporé receba as melhorias constantes na presente proposição.
1.185/09 - Indica a necessidade de serem ultimadas as providências para o atendimento
das melhorias que especifica, em favor dos moradores do Jardim Santos Dumont.
1.186/09 - Indica a necessidade da tomada de providências para atendimento das reivindicações constantes da presente proposição, em favor da Vila Brasil e do Jardim Vale do
Sol.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.187/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em todo o Jardim Colorado.
1.188/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo em toda a
extensão da Avenida Gastão Vidigal.
1.189/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Dr. Antônio Prado.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.190/09 - Indica a necessidade de se programar recapeamento asfáltico na Rua Maria
Virgínia Leite Monteiro, entre os nºs. 448 e 481 - Jardim Ouro Verde.
1.191/09 - Indica a necessidade de se programar operação "tapa-buracos" na Rua Aleixo
Garcia, próximo ao n°. 05 - Jardim dos Bandeirantes.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.192/09 - Indica a necessidade de se realizar limpeza em toda a extensão da Rua Prudente de Moraes, principalmente em frente à Escola Estadual "Profa. Esmeralda Soares Ferraz".
JADIR PEREIRA GRILO
1.193/09 - Solicita poda de árvore na Rua Espírito Santo, defronte ao n°. 254 - Vila Perino.

MOÇÕES:
MOÇÕES
FREDNÊS CORRÊA LEITE
646/09 - De efusivas congratulações pelo 53°. aniversário do Jornal Folha de Ourinhos, a ser comemorado no dia 7 de setembro.
OSVALDO BARBOSA
647/09 - De congratulações pelo Dia Nacional dos Bancários, comemorado em 28 de
agosto.
SÉRGIO/ Renata R.A.

7

648/09 - De congratulações pelo Dia do Repórter Fotográfico, comemorado em 2 de
setembro.
JADIR PEREIRA GRILO
649/09 - De congratulações ao Dr. Paulo Fares Auad Pereira, pelos excelentes serviços prestados como Delegado de Polícia em nosso Município.
SILVONEI RODRIGUES/CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
650/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Rogério de Oliveira.
EDVALDO LÚCIO ABEL
651/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Mauro de Oliveira.
JADIR PEREIRA GRILO
652/09 - De congratulações ao Dr. Paulo Domingos Tondato, pelos relevantes serviços prestados à população ourinhense.
653/09 - De congratulações ao Dr. José Calil Mansur, pelos relevantes serviços prestados à população ourinhense.
JADIR PEREIRA GRILO
654/09 - De congratulações ao Dr. José Luís de Lima, pelos relevantes serviços
prestados à população ourinhense.
655/09 - De congratulações ao Dr Sérgio Yamaji, pelos relevantes serviços prestados
à população ourinhense.
656/09 - De congratulações aos gerente/proprietário e aos colaboradores da Empresa "Açaí Wave".
657/09 - De congratulações ao Dr. Jânio Barboza, pelos relevantes serviços que vem
prestando à população ourinhense.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
658/09 - De congratulações ao Sr. Cláudio Watanabe, pelo brilhante trabalho prestado na banca Japanews.
JADIR PEREIRA GRILO
659/09 - De congratulações ao Dr. Carlos Aquino Gandra, pelos relevantes serviços
que vem prestando à população ourinhense .
ANTONIO AMARAL JUNIOR
660/09 - De congratulações à Indústria e Comércio de Colchões Castor, pela conquista do prêmio "Top Móbile 2009".
661/09 - De congratulações às Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO -, mantidas
pela Fundação Educacional Miguel Mofarej - FEMM -, pela atribuição do conceito 4 pelo
MEC - Ministério da Educação -, figurando, assim, entre as melhores instituições de ensino
do País.
EDVALDO LÚCIO ABEL
662/09 - De congratulações ao Sr. Jeferson Bento, Maestro da Orquestra Sinfônica
Municipal de Ourinhos (OSIMO), parabenizando-o pelo 3°. aniversário da OSIMO e pelos
excelentes serviços prestados à nossa cidade.
SÉRGIO/ Renata R.A.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
663/09 - De congratulações ao Clube de Jipeiros de Ourinhos, pelo 2°. Encontro realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI:
LEI
PREFEITO MUNICIPAL
104/09 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ourinhos para o período
de 2010 a 2013.
105/09 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2010.
Secretaria da Câmara Municipal, em 2 de setembro de 2009.

EDUARDO DUTRA
Secretário Geral

SÉRGIO/ Renata R.A.

