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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 26ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2010.
2010.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
JADIR PEREIRA GRILO
1.791/10 - Requer informações sobre as listas de inscrições dos programas habitacionais.
1.792/10 - Requer informações a respeito dos programas de incentivo ao uso de
bicicletas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.793/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua João Bond com a Rua Emílio Rolli Conjunto Habitacional "Orlando Quagliato".
1.794/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) em todos os cruzamentos da Avenida Henrique Migliari.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.795/10 - Requer providências para a liberação de recursos às entidades sociais
com o aproveitamento da devolução do duodécimo relativo ao exercício financeiro de
2009 desta Edilidade.
OSVALDO BARBOSA
1.796/10 - Requer a execução de serviços de melhorias no leito carroçável e a
construção de bacias de contenção de águas pluviais, na Estrada Municipal "Mauro
Moura", que demanda ao Bairro do Pinho e adjacências.
1.797/10 - Requer providências no sentido de serem desativados os sanitários
existentes na Praça Prefeito Benedito Camargo (Praça da Catedral).
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.798/10 - Requer providências no sentido de ser implantado no Terminal Rodoviário de Passageiros de Ourinhos "Vereador João Flauzino Gonçalves", um posto para
o atendimento de migrantes.
1.799/10 - Requer informações a respeito dos valores referentes à alteração do
Programa 0101 (Desenvolve Ourinhos), objeto do Projeto de Lei 181/2010, aprovado
em sessão do dia 16 de julho de 2010 e transformado na Lei n°. 5.487, publicada no
DOM, edição n°. 423, página 4.
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JADIR PEREIRA GRILO
1.800/10 - Requer informações sobre os servidores públicos e terceirizados da
Prefeitura Municipal que possuem deficiência, discriminando nomes e cargos.
1.801/10 - Requer informações a respeito das placas de denominação de vias
públicas com propaganda.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.802/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se urbanizar com
materiais reaproveitados da remodelação da Praça Mello Peixoto a Praça Luíza Garcia
Matachana - Jardim Santa Fé.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.803/10 - Requer informações de descrições de todas as áreas cedidas por Lei e
que não foram devidamente utilizadas.
1.804/10 - Requer informações sobre as autorizações expedidas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura para supressão de vegetação ou cortes de
árvores, bem como cópia dos autos de fiscalização e infrações ocorridas nos últimos 60
dias.
1.805/10 - Requer informações sobre a possibilidade da Circular Cidade de Ourinhos - CCO, estender a linha de ônibus do Jardim Itaipava até o Loteamento Águas do
Eloy.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.806/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar colchões para
a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia.
1.807/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se encaminhar relação
com o nome dos professores contratados e de cargos de confiança que atuam na área
do esporte com diplomas e CREF.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.808/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder aos profissionais municipais da saúde de nível superior os mesmos direitos concedidos à categoria médica.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.809/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar uma agência dos Correios na região dos bairros Recanto dos Pássaros e Conjunto Habitacional “Professora Helena Braz Vendramini”.
1.810/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar "Academia da Saúde" na Praça Jornalista Maurício Lacerda Farah - Vila Soares.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.811/10 - Requer informações relativas aos servidores inativos e pensionistas da
Prefeitura.
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1.812/10 - Requer informações sobre cursos de capacitação de professores da
Rede Municipal de Ensino, a respeito de noções básicas de trânsito.
1.813/10 - Requer informações a respeito de cursos de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino, sobre noções básicas de meio ambiente.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
EDVALDO LÚCIO ABEL
840/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e varrição periódica em
toda a extensão da Rua Bahia - Vila Sá.
841/10 - Indica a necessidade de se programar recapeamento asfáltico na Rua
Pedro de Toledo, defronte ao n°. 412 – Vila Nova Christoni.
842/10 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua João
Zaki Abucham, próximo ao n°. 569 - Jardim Europa.
JADIR PEREIRA GRILO
843/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Jairo Corrêa Custódio.
844/10 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua João Antônio Mori.
845/10 - Solicita poda de árvore na Rua Amazonas, próximo ao n°. 889 - Vila Perino.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
846/10 - Solicita melhorias em toda a extensão da Avenida Vitalina Marcuso.
847/10 - Solicita melhorias em toda a extensão nos corredores que dá acesso a
Rua José de Paula Vieira - Jardim Estoril.
848/10 - Solicita substituição ou melhorias na cancela da Avenida Horácio Soares.
EDVALDO LÚCIO ABEL
849/10 - Indica a necessidade de se programar operação "tapa-buracos" na Rua
Fábio Francisco Bordim de Camargo, próximo ao n°. 686 - Jardim Europa.
850/10 - Indica a necessidade de se programar reparos e melhorias na iluminação
pública da Rua Miguel de Moraes, próximo ao n°. 471 - Vila Kennedy.
851/10 - Indica a necessidade de se implantar redutor de velocidade em vários
pontos da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, que cruza os Jardins Anchieta e
Flamboyant.
JADIR PEREIRA GRILO
852/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Segala - Jardim Josefina.
853/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua
Francisco Masiero - Jardim Josefina.
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854/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Ernestina de Barros Carvalho - Nova Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
855/10 - Indica a necessidade de se realizar melhorias na iluminação pública em
toda a extensão da Rua João Moya Restoy - Jardim Paulista.
856/10 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Ary Barroso - Jardim Matilde.
857/10 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (parada de ônibus) em toda a extensão da Rua Dr. José Ermírio de Moraes - Jardim Primavera.
EDVALDO LÚCIO ABEL
858/10 - Indica a necessidade de se implantar redutor de velocidade na Rua Eurico Amaral dos Santos, próximo ao n°. 216 - Vila Kennedy.
859/10 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo no
cruzamento da Avenida Domingos Perino com a Rua Santa Catarina.
860/10 - Indica a necessidade de se realizar reparos, manutenção e melhorias na
iluminação pública da Rua José Justino de Carvalho, próximo ao n°. 1.018 - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
861/10 - Indica a necessidade de se programar operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Francelina Grossi Archângelo - Vila Kennedy.
862/10 - Indica a necessidade de se programar poda de árvores na Rua Paraná,
no trecho compreendido entre os n°s. 1.536 e 1.674.
863/10 - Indica a necessidade de se programar operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Avenida Gastão Vidigal - Jardim Matilde.
864/10 - Indica a necessidade de se programar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Sidney Benedito de Oliveira - Jardim Estoril.
865/10 - Indica a necessidade de se programar recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Aristides Lau Sampaio - Jardim Paulista.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
866/10 - Indica a necessidade de se implantar redutor de velocidade na Rua Luiz
Mori, próximo à Ponte 24 T.
EDVALDO LÚCIO ABEL
867/10 - Indica a necessidade de se programar recapeamento asfáltico em toda
extensão da Rua José Geraldo Beltrame - Jardim Estoril.
868/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e varrição periódica na
Rua Eurico Amaral dos Santos - Jardim América.
869/10 - Indica a necessidade de se construir balanção de concreto no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Pedro de Toledo.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
870/10 - Indica a necessidade de se programar operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Ipiranga - Vila Odilon.
871/10 - Indica a necessidade de se programar poda de árvores em toda extensão da Rua Irineu Ferrazoli.

MOÇÕES
MOÇÕES:
ÕES
FAUEZ SALMEN
838/10 - De congratulações ao proprietário e aos funcionários da Copi Arte - Copiadora -, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ourinhense.
EDVALDO LÚCIO ABEL
839/10 - De congratulações à empresa Don Rafa, pela excelência demonstrada
no atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
840/10 - De congratulações à empresa Pucca Sorveteria, pela excelência demonstrada no atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
SALIM MATTAR
841/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Arlete Caseta Abuhamad.
EDVALDO LÚCIO ABEL
842/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Mercedes Fontes Fonte.
843/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Dolores Robles Palácios.
844/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Amélia das Neves Lopes.
845/10 - De congratulações à empresa Pólo Play, pela excelência demonstrada
no atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
846/10 - De congratulações à empresa Nuance, pela excelência demonstrada no
atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
847/10 - De congratulações à nova revista Negócios e Turismo, que mensalmente
irá repassar, com brilhantismo, informações sobre empreendimentos e turismo da nossa
região.
EDVALDO LÚCIO ABEL
848/10 - De congratulações à empresa Cecol, pela excelência demonstrada no
atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
849/10 - De congratulações ao Hotel Comercial, pela excelência demonstrada no
atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
850/10 - De congratulações ao Verdurão Ourinhos, pela excelência demonstrada
no atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
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JADIR PEREIRA GRILO
851/10 - De congratulações aos sócios-proprietários da empresa Alécio Auto Peças, pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
852/10 - De congratulações aos sócios-proprietários da empresa Argenta Auto
Peças, pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
853/10 - De congratulações aos sócios-proprietários da Auto Mecânica Totty, pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
854/10 - De congratulações aos sócios-proprietários da Auto Peças e Mecânica
Bom Jesus, pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
EDVALDO LÚCIO ABEL
855/10 - De congratulações à Medical Ourinhos, pela excelência demonstrada no
atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
856/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio José de Andrade.
857/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Pagani.
858/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Benedita de Souza Castilhos.
859/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Vera Aparecida Vieira.
FAUEZ SALMEN
860/10 - De congratulações ao funcionário público Sr. Reinaldo Correia, pelo belíssimo trabalho que vem realizando no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
861/10 - De congratulações à empresa Sampa, pela excelência demonstrada no
atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI:
LEI
PREFEITO MUNICIPAL
198/10 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais) e dá outras providências.
199/10 - Altera o dispositivo da Lei n°. 5.486, de 16 de julho de 2010, que dispõe
sobre a campanha "IPTU EM DIA DÁ PRÊMIOS" e dá outras providências.
SILVONEI RODRIGUES
200/10 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Programa de Saúde da
Família "José Carlos Garcia").
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
COMPLEMENTAR
PREFEITO MUNICIPAL
39/10 - Altera dispositivo da Lei Complementar n°. 480, de 4 de julho de 2006,
que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO - e dá
outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de agosto de 2010.

RODRIGO DE ALMEIDA LIMA
Gerente Técnico Legislativo
de Apoio à Sessão
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