35ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 13 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 35ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 13 de outubro de
2014, obedecerá ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para
esta sessão.
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: VETO TOTAL Nº 6/2014, da PREFEITA
MUNICIPAL: Veto Total nº. 04/2014, ao Projeto de Lei nº. 36/2014, de autoria
do nobre Vereador Antonio Carlos Mazzetti, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no
município de Ourinhos.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de outubro de 2014.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 35ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014.

REQUERIMENTOS:
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
2.500/14 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.421/2014, que requer
informações sobre a possibilidade de se programar, com urgência, estudos para a
instalação de boca de lobo na Rua Mário Tolotto, defronte ao nº 18 - Jardim Ouro Verde.
2.501/14 - Requer informações sobre o descaso da Prefeitura Municipal de Ourinhos,
em relação à residência afetada pelas fortes chuvas, na Rua Mário Tolotto nº 18 – Jardim
Ouro Verde.
2.502/14 - Requer informações da SAE sobre o motivo da frequente falta de água na
Rua Abuassali Abujamra nº 45 – Jardim Paulista.
2.503/14 - Requer informações detalhadas sobre os valores gastos com iluminação
pública e como está sendo aplicada a verba da CIP – Contribuição de Iluminação Pública -,
destinada somente à manutenção desse serviço.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.504/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” na Rua José Galan.
2.505/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” na Rua Adail Faria da Cunha.
2.506/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo em ponto de ônibus da Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas, defronte
ao Fórum.
2.507/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo (faixa amarela e faixa de cadeirante) em torno da APAE.
APARECIDO LUIZ
2.508/14 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando à
disponibilização de enfermeiros para atendimento e auxílio nos Núcleos de Educação
Infantil.
2.509/14 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, a respeito
da quantidade de crianças sob os cuidados de auxiliares de educação infantil.

1

2.510/14 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da
quantidade de famílias atendidas, mensalmente, pelos agentes comunitários de saúde.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
2.511/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pesquisas, junto às
entidades representativas do comércio, relativamente ao feriado do dia 13 de dezembro.
APARECIDO LUIZ
2.512/14 - Requer informações a respeito da quantidade de horas extras que cada
servidor público pode realizar, no âmbito do Executivo.
2.513/14 - Requer informações a respeito da quantidade de imóveis locados pelo
Executivo, bem como dos valores desses aluguéis.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
2.514/14 - Requer informações sobre os valores recebidos de emendas parlamentares
e do Governo do Estado para recapeamento asfáltico, no período de janeiro de 2013 até a
presente data.
2.515/14 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.080/2014, que requer
informações sobre o radar móvel do Município.
ANTONIO CARLOS MAZZETTI
2.516/14 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender aos moradores da
Rua Rubem Ribeiro de Moraes nº 558, onde identifica-se enorme transtorno devido à forte
chuva ocorrida em 25 de setembro.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.517/14 - Requer informações a respeito das multas feitas nos anos de 2013 e 2014.
2.518/14 - Requer informações a respeito das destruições feitas pelo último temporal,
ocorrido no Município.
2.519/14 - Requer informações a respeito do novo Centro POP, bem como do Núcleo
POP do Município.

INDICAÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
245/14 - Solicita melhorias na iluminação pública da Rua Lídio Cassiolato.
246/14 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Ana Neri.
247/14 - Solicita melhorias na iluminação pública em toda a extensão da Rua Isaac
Benatto.
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO
248/14 - Solicita troca de lâmpadas no final da Rua Professor José Aparecido Gomes
de Oliveira, no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
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249/14 - Solicita instalação de braço de iluminação pública em poste na Rua Vicente
Ernesto de Lucca nº 1.185.
250/14 - Solicita reparos no alambrado da quadra poliesportiva do Conjunto
Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.

MOÇÕES:
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
468/14 - De congratulações ao jovem Eduardo Luis Ambrozim, pela aprovação no
último exame da OAB, conquistando a Carteira de Identidade Profissional.
JOSÉ ROBERTO TASCA
469/14 - De congratulações ao Capitão Augusto Rosa, por ter sido o 1º Deputado
Federal eleito, entrando para a história de Ourinhos.
470/14 - De congratulações ao Deputado Estadual André do Prado, por ser reeleito
para a Assembléia Legislativa Paulista.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
471/14 - De congratulações ao Corpo de Bombeiros, pelos relevantes serviços
prestados no combate ao incêndio ocorrido na Rua Duque de Caxias, em 7 de outubro.

PROJETOS DE LEI :
INÁCIO JOSÉ BARBOSA FILHO / EDVALDO LÚCIO ABEL
143/14 - Dispõe sobre a proibição da forração de papéis contendo propaganda eleitoral
na véspera e no dia das eleições, em todos os pontos de votação e ruas do nosso
Município, bem como a retirada de cavaletes.
PREFEITA MUNICIPAL
144/14 - Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITA MUNICIPAL
25/14 - Institui novo prazo para o Projeto "Ourinhos Legal", que incentiva a legalização
imobiliária na área urbana de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 08 de outubro de 2014.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
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