Câmara Municipal de Ourinhos
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8ª. SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 23 DE MARÇO DE 2009.
1ª PARTE
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1.
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252 e 256, remanescentes da última sessão.
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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 8ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 23 DE
DE MARÇO DE 2009
2009.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
JADIR PEREIRA GRILO
267/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o sentido do trânsito
da Rua Maria José Milani - Loteamento Residencial Recanto dos Pássaros.
268/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o sentido do trânsito
na Rua Adalberto Dias Bogado - Loteamento Residencial Recanto dos Pássaros.
269/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se arborizar ao redor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta "CAIC".
ANTONIO AMARAL JUNIOR
270/09 - Requer informações sobre a visita do Prefeito Municipal e do Secretário Extraordinário de Desenvolvimento Econômico ao Consulado da Bielorússia, quanto ao protocolo de intenções a ser assinado com representantes do Dínamo Minsk Futebol Clube SAF.
271/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se transformar o "Campus Experimental" da UNESP de Ourinhos em "Campus Tradicional".
272/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma creche para
atendimento da demanda reprimida existente na Vila Margarida e imediações.
EDVALDO LÚCIO ABEL
273/09 - Requer informações da Secretaria e do Conselho Municipal de Saúde sobre
a possibilidade de se definir estratégias de divulgação à população sobre os serviços de
saúde prestados pelo Município.
JADIR PEREIRA GRILO
274/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública e urbanização em área verde pertencente à Prefeitura Municipal, localizada na Rua Vicente Ernesto de Lucca - Jardim Anchieta.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
275/09 - Requer informações sobre as obras que estão sendo realizadas na Rodovia
SP-270 no trecho que “corta” o Município.
276/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma passagem de
nível sobre a linha férrea visando à interligação da Rua Vitório Christoni com as Ruas João
Jorge Neder, 12 de Outubro, 7 de Setembro, 14 de Julho e adjacentes.
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JADIR PEREIRA GRILO
277/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar iluminação pública,
à vapor de sódio, no trecho entre a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta "CAIC " e uma área verde pertencente à Prefeitura Municipal.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
278/09 - Requer providências para o imediato retorno do transporte de alunos do
Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, suspenso após três anos de funcionamento.
JADIR PEREIRA GRILO
279/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir calçada na lateral
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta "CAIC".
280/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se autorizar novo itinerário de
ônibus circular.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
281/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar, no Cemitério
Municipal e nos particulares, a obrigatoriedade de se manter cadeiras de rodas no local.
EDVALDO LÚCIO ABEL
282/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar sistema de controle, avaliação e fiscalização das unidades básicas de saúde e dos prestadores de serviços conveniados.
283/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se fornecer equipamentos e
recursos humanos capacitados às unidades básicas de saúde, visando à triagem e ao acolhimento de pacientes em situações de emergência.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
284/09 - Requer informações a respeito da contratação de servidores municipais sem
a realização do processo seletivo estabelecido pela Lei Complementar nº. 485, de 25 de
julho de 2006.
EDVALDO LÚCIO ABEL
285/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar um sistema
de gestão (planejamento, gerenciamento) para todas as unidades básicas de saúde.
286/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se adotar infra-estrutura adequada nas unidades básicas de saúde.
287/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se transformar a Coordenadoria de Meio Ambiente em Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
288/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implementar ações de
segurança nas unidades básicas de saúde, com a presença de guarda, alarme ou grades
cercando o local.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
289/09 - Requer informações sobre os motivos pelos quais a Administração Municipal não cumpre a disposição legal quanto à publicação do Movimento Diário da Municipalidade, referente ao dia anterior.
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LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
290/09 - Requer informações sobre a quantidade de famílias cadastradas e inscritas
no Programa Bolsa Família, no Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
291/09 - Requer informações sobre a possibilidade de funcionamento da farmácia do
Centro de Saúde I por 24 horas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
292/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar e apresentar normas
e rotinas aos profissionais do Conselho Municipal de Saúde.
293/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar, em caráter de
urgência, um sistema informatizado nas redes de receituário e prontuário, para evitar duplicidade de procedimentos entre unidades básicas de saúde e Pronto-Socorro.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
294/09 - Requer providências urgentes para normalizar a entrega de "kits" de material de construção no Conjunto Habitacional "Professora Helena Braz Vendramini".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
295/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar, defronte a todas as
escolas municipais, estacionamento destinado aos veículos de transporte escolar.
SALIM MATTAR
296/09 - Requer informações, junto ao Deputado Estadual Mauro Bragato, sobre a
possibilidade de se liberar recursos do Governo do Estado de São Paulo para a instalação
da Praça do Idoso em nosso Município.
297/09 - Requer informações do Deputado Estadual Mauro Bragato sobre a possibilidade de se intervir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando à doação de uma
van rodoviária e uma ambulância, para o transporte de pacientes aos centros médicos especializados e de alta complexidade.
EDVALDO LÚCIO ABEL
298/09 - Requer informações da Secretaria e do Conselho Municipal de Saúde sobre
a possibilidade de se discutir e elaborar, no prazo de 90 dias, um Plano Municipal de Saúde.
299/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver ações
visando à capacitação e à sensibilização dos profissionais da saúde, para melhorar a competência técnica e a humanização no atendimento de pacientes.
300/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se informar à população
quanto ao preenchimento das fichas de atendimento ambulatorial.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
301/09 - Requer informações relativas a projetos que dispõem sobre a Abertura de
Crédito Adicional, de autoria do Chefe do Executivo, que tramitam nesta Edilidade.
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SILVONEI RODRIGUES
302/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar pista de caminhada na Avenida Santino Brianezi - Jardim Santa Fé.
EDVALDO LÚCIO ABEL
303/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se exigir o cumprimento
da legislação, no que diz respeito aos horários dos profissionais, sem nenhuma exceção,
inclusive dos cargos de chefia e comissionados, em todas as unidades básicas de saúde.
304/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar unidades
básicas de saúde 24 horas, com pronto-atendimento, nos bairros e na zona rural, racionalizando, assim, o fluxo do Pronto-Socorro.
305/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se capacitar os Conselheiros de Saúde, para o exercício de suas funções, através de oficinas, cursos e seminários periódicos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
306/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar, em frente às
auto-escolas e despachantes, estacionamento temporário.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
307/09 - Requer a determinação de providências para que a coleta seletiva de lixo
seja realizada em todas as repartições públicas e próprias da municipalidade, administrados diretamente ou por concessão e permissão.
EDVALDO LÚCIO ABEL
308/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se destinar verba específica para o desenvolvimento de ações de divulgação à população sobre o funcionamento do
Sistema Único de Saúde, assim como os direitos e deveres de seus usuários.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
ANTONIO AMARAL JUNIOR
303/09 - Indica a necessidade de serem tomadas as providências necessárias para a
realização de cobertura da quadra de esportes da Rua Abuassali Abujamra - Vila Margarida.
304/09 - Indica a necessidade de se implantar redutor de velocidade na Avenida
Henrique Migliari, esquina com a Rua Valentim Gentil, próximo aos n°s. 822, 825 e 844 Vila Boa Esperança.
305/09 - Indica a necessidade de se realizar serviços de sinalização de trânsito na
Rua Professor Cândido Barbosa Filho, próximo ao nº. 477, esquina com a Rua Ângelo Sedassari - Vila Boa Esperança.
306/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Moacir
Cassiolato, próximo ao n°. 36 - Parque Minas Gerais.
JADIR PEREIRA GRILO
307/09 - Solicita eliminação de erosão na lateral da Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra - Parque Minas Gerais.
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ANTONIO AMARAL JUNIOR
308/09 - Indica a necessidade de execução de serviços de sinalização de trânsito na
Rua Altamiro Pinheiro, próximo ao n°. 391, e na Rua Alberto Mori, próximo ao n°. 19 - Parque Minas Gerais.
309/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Jarbas
Alves de Campos, próximo ao n°. 100 - Vila Boa Esperança.
JADIR PEREIRA GRILO
310/09 - Indica a necessidade de se realizar limpeza e roçada de mato na Rua Dr.
Roberto Abrahão Abujamra - Parque Minas Gerais.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
311/09 - Indica a necessidade de se realizar serviços de limpeza e operação "tapaburacos" na Avenida Henrique Migliari, nas proximidades das residências de n°s. 287, 405,
733, 738, 822 e 978 - Vila Boa Esperança.
312/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, próximo aos n°s. 506 e 532 - Vila Boa Esperança.
313/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Antônio Soares da Silva, próximo aos n°s. 683 e 724 - Vila Boa Esperança.
JADIR PEREIRA GRILO
314/09 - Indica a necessidade de se substituir lâmpada na esquina da Rua Professor
Cândido Barbosa Filho com a Rua Agostinho Paiva - Parque Minas Gerais.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
315/09 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico em todas as vias públicas da Vila Margarida.
316/09 - Indica a necessidade de se efetuar corte de árvore na Rua Professor Cândido Barbosa Filho, em frente ao n°. 37 - Parque Minas Gerais.
JADIR PEREIRA GRILO
317/09 - Indica a necessidade de se realizar roçada de mato e desobstrução de guias e sarjetas na Rua Professor Cândido Barbosa Filho - Parque Minas Gerais.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
318/09 - Indica a necessidade de se realizar serviços de sinalização de trânsito na
esquina da Rua João Hernandes, próximo ao n°.13, com a Rua Alberto Mori, próximo ao
nº. 426.
319/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Ângelo Sedassari, nas proximidades dos n°s. 366, 398, 538 e 576.
320/09 - Indica a necessidade de reparos no pavimento asfáltico da Rua Professor
Cândido Barbosa Filho, nas proximidades do n°. 477, onde existe uma valeta que necessita
ser fechada.
JADIR PEREIRA GRILO
321/09 - Solicita construção de galerias com "bocas-de-lobo", guias e sarjetas na
Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
322/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Onofre Antônio Pasquetta - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
323/09 - Solicita limpeza de terrenos baldios na Rua Lourenço Jorge, ao lado no n°.
295 - Vila São Luiz.
324/09 - Solicita limpeza de terreno na Rua Brasil, ao lado do n°. 811 - Vila Perino.
325/09 - Indica a necessidade de se realizar limpeza de terreno baldio na Rua Ângelo Sedassari, próximo ao n°. 326 - Vila Boa Esperança.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
326/09 - Solicita conserto de balanção de concreto no cruzamento da Rua Adão
Queirós com a Rua Sebastião Costa Galvão - Jardim Eldorado.
327/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua José do Patrocínio – Parque Minas
Gerais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
328/09 - Solicita limpeza de terrenos localizados na Rua João Villar Peres entre os
n°s. 845 e 1.003 - Jardim Estoril.
329/09 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Vereador Adelino Breve - Jardim Josefina.
330/09 - Solicita limpeza de terreno baldio na Rua José Onivaldo Taioque, próximo
ao n°. 82 - Jardim Paris.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
331/09 - Solicita poda de árvore na Avenida Domingos Perino, próxima ao n°. 141 Vila Perino.
EDVALDO LÚCIO ABEL
332/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Benedito José Pinheiro - Jardim
Tropical.
333/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Aleixo Garcia - Jardim dos Bandeirantes.
334/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Belmiro Ribeiro da Silva - Núcleo
Habitacional "Padre Eduardo Murante".
335/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) - em toda a extensão da Rua João de Pontes - Jardim Tropical.
336/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Lázaro Gardim - Jardim Tropical.
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337/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Ângelo Barone - Vila Soares.
338/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Engenheiro José Roberto Vito Núcleo Habitacional “Padre Eduardo Murante”.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
339/09 - Solicita pavimentação asfáltica no final da Rua Rio de Janeiro, no Jardim
Matilde.
340/09 - Solicita operação “tapa-buracos” na Avenida Jairo Correa Custódio, ao lado
do Residencial Royal Park - Nova Ourinhos.
341/09 - Solicita limpeza e roçada de mato na Rua Rubens Ribeiro de Moraes, no
Jardim São Carlos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
342/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Etelvina Gonçalves Penna - Jardim Tropical.
343/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Dra. Nilza Lemes de Oliveira Vila Soares.
344/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Antônio Raposo Tavares - Jardim dos Bandeirantes.
345/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Francisco Constante Netto - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
346/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Dr. Ermelino Perez - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
347/09 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Ubirajara Cintra - Vila Vilar.
348/09 - Solicita pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Bernardino Landulfo - Vila Vilar.
349/09 - Solicita substituição da iluminação pública atual, por iluminação à vapor de
sódio, na Rua Rubens Ribeiro de Moraes - Jardim São Carlos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
350/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Antônio Pires de Campos - Jardim dos Bandeirantes.
351/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Dr. Caio Mizubuti - Vila Soares.
352/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Fernão Dias Paes Leme - Jardim
dos Bandeirantes.
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353/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Luiz Nogueira - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
354/09 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Netto Jardim Matilde.
355/09 - Solicita pavimentação asfáltica na Rua Manoel Gordo - Vila Vilar.
EDVALDO LÚCIO ABEL
356/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Narciso Nicolosi - Jardim Tropical.
357/09 - Indica a necessidade de se programar melhorias (operação "tapa-buracos",
limpeza, roçada de mato etc.) em toda a extensão da Rua Graciano Raccanello - Jardim
Tropical.

MOÇÕES:
MOÇÕES
FREDNÊS CORRÊA LEITE
195/09 - De congratulações à empresa Automar Veículos, pelos excelentes serviços
prestados à nossa comunidade.
196/09 - De congratulações à empresa Auto Viação Ourinhos - Assis, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade.
197/09 - De congratulações ao salão Axé Brasil, pelos excelentes serviços prestados
à nossa comunidade.
198/09 - De congratulações à loja Ayres Móveis e Decorações, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade.
199/09 - De congratulações à Joalheria e Ótica Azzoni, pelos excelentes serviços
prestados à nossa comunidade.
JADIR PEREIRA GRILO
200/09 - De congratulações ao Dr. Gilberto Severino, pela conquista do Título de "Cidadão Ourinhense".
ANTONIO AMARAL JUNIOR
201/09 - De congratulações aos alunos e ao corpo docente da UNESP de Ourinhos,
pela realização de curso preparatório pré-vestibular a alunos carentes do Município.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
202/09 - De efusivas congratulações à Associação de Moradores de Bairros do Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi, pela brilhante realização do torneio de futebol,
no dia 15 de março de 2009.
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FREDNÊS CORRÊA LEITE
203/09 - De congratulações ao Sr. André Luís Paladino, pela sua reeleição como
Presidente do Sindicato dos Eletricitários.
204/09 - De congratulações à Conferência Santa Rita de Cássia, pertencente à Sociedade São Vicente de Paulo, pelo seu aniversário, comemorado em 17 de março.
205/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes da Cruz.
206/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Jerônimo Rodrigues.
207/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Elza Fenesi Pedrozo.
208/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ismael Fernandes.
209/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Júlio Mendes da Costa.
210/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lauderino Cipriano.
211/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Lázaro Mendes.
212/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Júlia da Conceição.
213/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Tereza Tavante.
SALIM MATTAR
214/09 - De congratulações ao Dr. Antônio Ferreira Pinto, por sua nomeação como
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI:
LEI
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
25/09 - Dispõe sobre a doação de Bíblia Sagrada em braile e demais obras literárias
de cunho religioso às bibliotecas municipais.
26/09 - Dispõe sobre a permissão ao Atirador do Serviço Militar em Ourinhos – Tiro
de Guerra 02-026 –, usufruir da utilização gratuita de transporte coletivo urbano e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
COMPLEMENTAR
PREFEITO MUNICIPAL
16/09 - Dispõe sobre a inclusão dos loteamentos "Residencial Recanto dos Pássaros" e "Residencial Parque das Flores" no Mapa de Macrozoneamento/Zoneamento - Anexo 4 da Lei Complementar nº. 499, de 28 de dezembro de 2006 e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de março de 2009.

EDUARDO DUTRA
- Secretário Geral -
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