34ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das atribuições que
lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº 04, de 09 de junho de 1993,
COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 34ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 06 de outubro de 2014, obedecerá ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Continuidade da discussão e votação, de forma globalizada, dos Requerimentos
n°s. 2.454 a 2.464 e 2.466 a 2.470/2014, remanescentes da 33ª. Sessão Ordinária.
3. Uso da palavra pelo senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em
livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 1/2014, do VEREADOR
ANTONIO CARLOS MAZZETTI: Institui o Dia da Paz e da Solidariedade nas
escolas, a ser comemorado no dia 19 de abril.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 121/2014, do VEREADOR
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comerciais situados no município de Ourinhos de proceder à
devolução integral e em espécie do troco ao consumidor e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 122/2014, do VEREADOR
ANTONIO CARLOS MAZZETTI: Institui o "Dia da Paternidade e Maternidade
Responsável" e dá outras providências.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 124/2014, do VEREADOR
ANTONIO CARLOS MAZZETTI: Institui a Semana Municipal contra toda forma de
Discriminação e Intolerância.

5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 126/2014, do VEREADOR
ANTONIO CARLOS MAZZETTI: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos comercias, shoppings, hotéis, motéis, casas noturnas e similares
afixarem, em locais visíveis, avisos sobre os crimes praticados contra crianças e
adolescentes e suas penas, e dá outras providências.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de outubro de 2014.

LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 34ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.

REQUERIMENTOS:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.476/14 - Reitera, em todos os seus termos, o Requerimento nº 465/2014, que requer
informações sobre a possibilidade de se substituir as lâmpadas da Vila Nova Sá.
APARECIDO LUIZ
2.477/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de
solo na Rua Francisco Nunes de Mello, defronte à EMEI "Clara Augusta de Noronha".
2.478/14 - Requer informações a respeito da ausência de iluminação pública na Praça Miguel
Mofarrej (Praça do Caló).
2.479/14 - Requer informações sobre a quantidade de lâmpadas que foram substituídas no
âmbito do Município, nos últimos 6 meses.
2.480/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de
solo no cruzamento da Avenida Domingos Perino com a Rua Santos Dumont.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.481/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvore na Rua
Dom José Marello, defronte ao nº 540 – Vila Perino.
2.482/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua José Alves de Lima – Vila São José.
2.483/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Justino Carnevalle – Vila São José.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
2.484/14 - Requer informações sobre quem é o responsável pelo controle de qualidade dos
produtos alimentícios servidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, no período de 2013 até a
presente data.
2.485/14 - Requer cópias de todas as notas fiscais da empresa Friboi Comércio de Carnes
Ltda., referentes aos anos de 2012 e 2013.
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2.486/14 - Requer informações, junto à Coordenadora de Gestão e Alimentação Escolar,
sobre as reclamações de algumas diretorias de escolas, quanto à qualidade da carne servida aos
alunos, no ano de 2013.
2.487/14 - Requer informações sobre o cardápio servido aos alunos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), no ano de 2013.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.488/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se solucionar problemas na estrutura
de muro e casa com edícula, na Rua Ângelo Martins nº 23, Parque Minas Gerais, prejudicada pela
realização da canalização do Córrego Água das Furnas e Furninhas.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
2.489/14 - Requer cópias dos estatutos e das atas de eleições de todas as entidades
assistenciais, associações e organizações da sociedade civil que possuam parceria, convênio ou
recebam qualquer valor da Municipalidade.
2.490/14 - Requer cópias das atas de todas as audiências públicas realizadas em 2014.
2.491/14 - Requer informações, junto ao IPMO – Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Ourinhos -, sobre o embasamento legal para o uso de placa oficial em
veículo do referido Instituto.
2.492/14 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
sobre as razões da demora no repasse financeiro à Comunidade Terapêutica Missão Vida.
2.493/14 - Requer informações sobre quem é o proprietário da Praça Nelson de Camargo
Nascimento, no Parque Minas Gerais.
2.494/14 - Requer informações sobre o embasamento legal para dispensa de licitação
visando à aquisição de carnes, frios e embutidos, utilizados no preparo da alimentação escolar,
ocorrida entre os dias 1º e 29 de abril de 2013.
2.495/14 - Requer informações sobre a empresa vencedora do Pregão nº 71/2013, realizado
em abril de 2013.
2.496/14 - Requer cópias de notas fiscais emitidas pelo Supermercado São Judas Tadeu,
durante o mês de maio de 2013.
2.497/14 - Requer cópias de notas fiscais emitidas pela empresa Nutricionale Comércio de
Alimentos Ltda., de abril de 2012 até 2013.
APARECIDO LUIZ
2.498/14 - Encaminha abaixo-assinado de moradores que reivindicam a implantação de
redutor de velocidade (lombofaixa) na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte à Praça Dr.
Raul Pires Netto.

INDICAÇÕES:
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
242/14 - Solicita pintura de sinalização de solo entre as Ruas Brasil e Pará.
243/14 - Solicita pintura de sinalização de solo entre as Ruas 3 de Maio e 15 de Novembro.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
244/14 - Solicita construção de boca de lobo na Rua José Justino de Carvalho, entre os nº
986 e 1.010.

MOÇÕES:
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
466/14 - De congratulações à Sra. Silmara Torres Maia, pelos grandes serviços prestados à
comunidade ourinhense como assistente social.
467/14 - De pesar pelo falecimento da Sra. Neide Maria de Lima.

PROJETO DE LEI :
PREFEITA MUNICIPAL
142/14 - Autoriza a ERIK SALIBA EVENTOS - ME a utilizar próprio municipal para a
realização da “OURINHOS RODEIO BULLS”, no período de 20 a 23 de novembro de 2014 e dá
outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 01 de outubro de 2014.

LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

Pag. 3

