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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 20ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.487/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
convocação de alguns motoristas que passaram no concurso.
ABEL DINIZ FIEL
1.488/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche que atenda
em período integral os filhos de funcionários públicos de Ourinhos.
CÍCERO DE AQUINO
1.489/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 197/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando instalar semáforo na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, no cruzamento com a Rua Alpino Buratti, pois há intenso tráfego
de veículos e pedestres, com grandes riscos de acidentes.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.490/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº
466/2019, que reitera o Requerimento nº 1.622/2018, requerendo informações a respeito da
tiragem da gráfica dos convites de shows, camarotes e pulseiras para a 52ª FAPI 2018 e
expedição de cópias das respectivas notas fiscais dos pagamentos realizados para a gráfica,
considerando que a Prestação de Contas não foi realizada ainda, e que são vários
requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
1.491/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº
465/2019, que reitera o Requerimento nº 1.623/2018, requerendo informações a respeito de
quantos convites foram vendidos para os shows e camarotes da 52ª FAPI 2018, considerando
que a Prestação de Contas não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL
1.492/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº
464/2019, que reitera o Requerimento nº 1.682/2018, requerendo informações sobre os valores
gastos com segurança na 52ª Feira Agropecuária e Industrial - FAPI, considerando que a
Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos
aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
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1.493/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº
460/2019, que reitera o Requerimento nº 1.683/2018, requerendo informações sobre o
estacionamento da 52ª Feira Agropecuária e Industrial, considerando que a Prestação de
Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
1.494/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento nº
459/2019, que reitera o Requerimento nº 1.684/2018, requerendo informações sobre o parque
de diversões da 52ª Feira Agropecuária e Industrial, considerando que a Prestação de Contas
da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados solicitando as
informações, permanecendo sem respostas.
1.495/19 - Requer que se encaminhe cópia para o Ministério Público do Requerimento n°
458/2019, que reitera o Requerimento nº 1.685/2018, requerendo o envio de lista com os
nomes dos patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 52ª Feira Agropecuária e
Industrial, considerando que não foi expedida ainda, e que são vários requerimentos aprovados
solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
1.496/19 - Requer que se encaminhe cópia para o Ministério Público do Requerimento n°
457/2019, que reitera o Requerimento nº 1.686/2018, requerendo informações sobre os valores
gastos com energia elétrica, bem como o envio de cópias das respectivas faturas do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 52ª Feira Agropecuária e Industrial, considerando
que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários
requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
1.497/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n°
456/2019, que reitera o Requerimento nº 1.695/2018, requerendo informações sobre os gastos
com funcionários no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá para a realização da 52ª Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos, considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018
não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos aprovados solicitando as informações,
permanecendo sem respostas.
1.498/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n°
455/2019, que reitera o Requerimento nº 1.696/2018, requerendo informações a respeito de
gastos com caminhões, carros, motos, tratores, máquinas em geral e seus respectivos gastos
com combustíveis durante a realização da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos FAPI, considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que
são vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem
respostas.
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EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.499/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n°
454/2019, que reitera o Requerimento nº 1.698/2018, requerendo informações a respeito do
valor gasto com as premiações do rodeio da 52ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos,
considerando que a Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são
vários requerimentos aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
1.500/19 - Requer informações a respeito de gastos com caminhões, carros, motos,
tratores, máquinas em geral e seus respectivos gastos com combustíveis durante a realização
da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
1.501/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito dos valores gastos com as premiações do rodeio da 53ª FAPI - Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL
1.502/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito de quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia da Prestação de
Contas da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos -, levando-se em
consideração que a da 52ª FAPI não foi entregue, ainda.
1.503/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito da infraestrutura de acessibilidade e fraldário da 53ª FAPI - Feira Agropecuária
e Industrial de Ourinhos.
1.504/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito do destino do valor de R$ 1.200.000,00, patrocinados pela Prefeitura aos
organizadores para a realização da 53ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.505/19 - Requer da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor Clube cópias
dos contratos de todos os shows de artistas apresentados na 53ª FAPI - Feira Agropecuária e
Industrial de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL
1.506/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito de todas as empresas terceirizadas contratadas para a realização da 53ª FAPI
- Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.507/19 - Requer informações da Prefeitura Municipal e do organizador Extreme Motor
Clube a respeito das cópias dos contratos de todos os shows de artistas apresentados na 52ª
FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, realizada em 2018.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.508/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar inspeção da antiga
piscina do Clube Atlético Ourinhense, para a limpeza, devido ao acúmulo de água.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL
1.509/19 - Requer o envio das cópias de todos os documentos do Processo Licitatório, na
modalidade Chamamento Público, para a seleção dos organizadores da 53ª FAPI - Feira
Agropecuária e Industrial de Ourinhos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.510/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 348/2019, que solicita a repintura de
sinalização de solo indicando vagas de estacionamento para idoso na Rua 9 de Julho n° 644,
defronte à sede da AIPOMESP Ourinhos.
1.511/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 869/2019, que requer
providências para que seja estendida a iluminação pública no final da Rua Júlio Mori, entre as
Ruas Manoel Joaquim Benatto e Profa. Josefa Cubas da Silva.
APARECIDO LUIZ
1.512/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar Campeonato de
Futebol Society Regional.
1.513/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmera de
monitoramento na sede da Associação de Moradores de Bairro do Parque Pacheco Chaves.
1.514/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Supercopa de
Futebol, ou seja, o campeão da categoria acesso contra o campeão da categoria especial.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.515/19 - Requer que se encaminhe cópia ao Ministério Público do Requerimento n°
453/2019, que requer informações sobre quando será encaminhada a esta Edilidade a cópia da
prestação de conta da 52ª - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, considerando que a
Prestação de Contas da FAPI 2018 não foi realizada ainda, e que são vários requerimentos
aprovados solicitando as informações, permanecendo sem respostas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.516/19 - Requer informações sobre o atendimento à Lei n° 6.476/2018, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas,
contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término.
1.517/19 - Requer informações sobre o atendimento à Lei n° 4.982/2005, que dispõe
sobre a instituição do Dia da Recepcionista, a ser celebrado no dia 26 de julho.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM / EDVALDO LÚCIO ABEL
1.518/19 - Requer informações, junto ao organizador Extreme Motor Clube, sobre a
tiragem gráfica dos convites de shows, camarotes e pulseiras para a 53ª Feira Agropecuária e
Industrial - FAPI 2019, e expedição de cópias das respectivas notas fiscais dos pagamentos
realizados para a gráfica.
1.519/19 - Requer informações, junto ao organizador Extreme Motor Clube, sobre os
valores gastos com segurança na 53ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI.
1.520/19 - Requer informações, junto ao organizador Extreme Motor Clube, sobre o
estacionamento da 53ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI.
1.521/19 - Requer informações, junto ao organizador Extreme Motor Clube, sobre o
parque de diversões da 53ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI.
1.522/19 - Requer, junto ao organizador Extreme Motor Clube, a lista com os nomes dos
patrocinadores e valores dos respectivos patrocínios da 53ª Feira Agropecuária e Industrial –
FAPI.
EDVALDO LÚCIO ABEL / FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.523/19 - Requer informações sobre os valores gastos com energia elétrica, bem como o
envio de cópias das respectivas faturas do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá,
durante a 53ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI.
1.524/19 - Requer informações sobre os valores gastos com funcionários no Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, durante a 53ª Feira Agropecuária e Industrial – FAPI.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.525/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placa de denominação
na Travessa Tiradentes - Vila Christoni.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.526/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em
45 graus na Avenida Milton Machado (nos dois sentidos) - Conjunto Residencial de Interesse
Social Flamboyant.
APARECIDO LUIZ
1.527/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a semana de
conscientização dos motoristas sobre os limites de velocidade nos bairros.
1.528/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público
defronte ao campo de futebol do Centro Social Urbano - CSU.
1.529/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar mão dupla de direção a
Rua José Felipe do Amaral, no trecho entre os nºs 355 e 507.
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JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.530/19 - Requer informações, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social, de
Saúde e de Educação, sobre a possibilidade de se realizar um levantamento das pessoas com
deficiência auditiva cadastradas nos atendimentos do Município.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.531/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma pista de
caminhada às margens do Córrego Christoni no Jardim Colorado e no Conjunto Residencial de
Interesse Social Itajubi.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.532/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar dois braços de
iluminação pública no prolongamento da Rua Hugo Luz - Jardim Itaipava.
1.533/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 131/2019, que solicita pintura de
sinalização de solo de faixa de pedestres na Rua Francisco Constante Netto, defronte ao NEI
“Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.534/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se estudar providências quanto a
um buraco de grande dimensão, existente em um terreno da Rua Aparecida Madeira Santos,
próximo ao nº 82 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
1.535/19 - Requer informações sobre a quantidade dos serviços de recapeamento
asfáltico, operação “tapa-buracos”, reperfilamento asfáltico e implantação de asfaltos novos,
realizada durante esta gestão do Governo de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.536/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação na
quadra poliesportiva situada entre as Ruas Arlindo Bellei e Raphael Noschesi.
CÍCERO DE AQUINO
1.537/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.881/2017, que solicita melhorias
na iluminação pública em toda a extensão da Alameda Benedito Siqueira - Jardim Santa Fé.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.538/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar em nosso Município
o PROAC - Programa de Ação Cultural.
1.539/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se promover parceria com o
hospital veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO -, de forma a realizar
atendimentos gratuitos a animais de munícipes que não têm condições financeiras de arcar
com o tratamento.
1.540/19 - Requer informações sobre quais ações estão sendo realizadas com relação ao
tratamento de usuários de drogas e dependentes químicos no Município.
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1.541/19 - Requer informações sobre quais bairros são beneficiados com varrição
periódica em nosso Município.
1.542/19 - Requer informações sobre o Laboratório de Análises Clínicas do Centro de
Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão, esclarecendo a quantidade de exames realizados, bem
como quais os valores gastos nos últimos 3 meses.
1.543/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
criação de uma Farmácia Municipal, com atendimento 24 horas, nas proximidades da UPA "Dr.
Hélio Migliari Filho".
1.544/19 - Requer informações, junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagens -,
sobre a possibilidade de se instalar postes com iluminação pública no canteiro central da
Rodovia Raposo Tavares, entre o trevo da Vila Brasil e a Empresa Tecnal.
1.545/19 - Requer informações detalhadas sobre os valores gastos com iluminação
pública e como está sendo aplicada a verba da CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública -, destinada somente à manutenção desse serviço.
1.546/19 - Requer informações a respeito da coleta de materiais inservíveis no Município.
1.547/19 - Requer informações quanto à fiscalização de queimadas realizadas de forma
irregular no Município.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.548/19 - Requer providências quanto à ocorrência de alagamentos na Avenida Horácio
Soares, em frente ao nº 1.748, no Jardim Paulista, com a construção de boca de lobo ou
nivelamento da via pública.
1.549/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
solucionar a causa de inúmeros acidentes ocorridos no cruzamento das Ruas João Alexandre e
Profa. Josefa Cubas da Silva.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.550/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a Área de Lazer
Renée Machado Branco Ferraro, com instalação de playground, academia da saúde, pista de
caminhada, bancos etc.

INDICAÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
982/19 - Solicita a implantação de lombada física na Rua Isídia Sebastiana Araújo Distrito Industrial para Micro e Pequenas Empresas Luis Henrique Fernandes "Kiko".
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
983/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre no cruzamento das
Ruas Cardoso Ribeiro e Dr. Altino Arantes.
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984/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e faixa de pedestre no cruzamento das
Ruas Dr. Altino Arantes e Paulo Sá.
ABEL DINIZ FIEL
985/19 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade nas travessias da Rua Jerônimo
Althero Filho com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
986/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) nas principais ruas dos
Jardins Eldorado e Europa.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
987/19 - Solicita a troca de lâmpadas no final do prolongamento da Rua Hugo Luz,
próximo à Chácara Pedrinha Branca, no Jardim Itaipava.
RAQUEL BORGES SPADA
988/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Vaga para Deficiente) na Rua Silva
Jardim, defronte ao n° 838.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
989/19 - Solicita a recuperação ou reforma de todos os redutores de velocidade da Rua
Eduardo Peres.
990/19 - Solicita a recuperação ou reforma e pintura de sinalização de solo em todos os
redutores de velocidade da Rua Jornalista Heron Domingues - Vila Brasil.
991/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas
da Vila Recreio.
992/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão das ruas
do Jardim Santa Fé.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
993/19 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua Paulo Sá, entre as Ruas Rio de
Janeiro e do Expedicionário.
CÍCERO DE AQUINO
994/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Edwin Haslinger (Leopoldo).
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
995/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestres e “Pare”) em todas as
ruas do Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
996/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e implantação de redutor de velocidade na
Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 346 - Vila Christoni.
997/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova
Christoni.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
998/19 - Solicita roçada e limpeza em terreno situado na Rua Paulo Duzi, ao lado do nº
1.272 - Jardim Guaporé.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
999/19 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Guilherme da
Silva.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.000/19 - Solicita limpeza de guias e sarjetas na Rua Júlio Fernandes.
1.001/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Caetano Pereira.
CÍCERO DE AQUINO
1.002/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Alcides Chierentin, defronte ao nº 288.
RAQUEL BORGES SPADA
1.003/19 - Solicita, junto à Secretaria Municipal de Saúde, providências para a
acessibilidade na Casa Rosa "Enfermeira Teresinha de Souza Freire Silva", dentro das normas
da ABNT, a fim de que as mulheres com necessidades especiais possam utilizá-la, sem
constrangimentos.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
1.004/19 - Solicita a instalação de redutores de velocidade próximo à rotatória existente na
confluência das Ruas Felismino Fernandes dos Santos e Hermínio Joaquim dos Remédios Jardim Europa.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS / CÍCERO DE AQUINO
1.005/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixas exclusivas para motos nos
cruzamentos das vias públicas na área central do Município.
CÍCERO DE AQUINO
1.006/19 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a
extensão da Rua Machado Florence.

MOÇÕES:
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
180/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Lopes.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
181/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Iolanda Tereza Piccinin.
ABEL DINIZ FIEL
182/19 - De congratulações à Igreja Pentecostal Cheios do Espírito Santo, pelos três anos
de aniversário e pelas festividades realizadas nos dias 5, 6 e 7 de junho, regidas pelo Pastor
Jumaci Silva dos Santos, cujo tema foi Mateus 16:18 "eu te digo que tu és Pedro e sobre essa
pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela".
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183/19 - De congratulações à Escolinha de Futebol Centro Esportivo do Jardim Eldorado,
treinada pelos professores Carlinho Coringa e Marcelão, pela conquista do Torneio Inter
Escolinhas de Ourinhos realizado no dia 27 de abril na Associação Esportiva Santos Dumont.
CÍCERO DE AQUINO
184/19 - De congratulações à Fênix Martelinho de Ouro, fundada em abril de 2004, nas
pessoas dos Srs. Wendel Maia e Wellington Maia, pelos 15 anos de relevantes serviços
prestados na cidade de Ourinhos.
185/19 - De congratulações ao Bar do Milton, pelos excelentes serviços prestados em
nosso Município desde 1987.
ABEL DINIZ FIEL / JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
186/19 - De congratulações à Igreja Internacional Vida Cristã de Ourinhos, nas pessoas
do Pastor Presidente Luciano Martins e Pastor Dirigente Antônio Roberto Gomes, pelo 11°
aniversário de fundação daquela entidade.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
187/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Armando Marcolino Gonçalves.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
188/19 - De congratulações à Unidade Amor Saúde de Ourinhos, pela instalação e
inauguração no dia 10 de junho de 2019, com acesso ao atendimento médico e odontológico.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS / ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA / APARECIDO
LUIZ / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
189/19 - De congratulações, reconhecimento e aplausos aos Atiradores do Tiro de Guerra,
bem como ao 1º Sargento Guilherme de Toledo Piza e ao Chefe de Instrução do Tiro de Guerra
02-026 de Ourinhos, Subtenente Tancredo Sousa Bento, pelo excelente trabalho voluntário na
Campanha do Agasalho 2019.
CÍCERO DE AQUINO
190/19 - De pesar pelo falecimento da Sra. Luzia Camargo Lunes.
RAQUEL BORGES SPADA / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
191/19 - De congratulações ao Ourinhos Futebol de Amputados por vencer preconceitos e
ser uma superação.
EDVALDO LÚCIO ABEL
192/19 - De congratulações e aplausos ao empresário Edson Povoa (Edinho Auto-Peças)
com o apoio do Pitinha, pela homenagem realizada ao Professor Nilton Batista de Ângelo, em
razão do grandioso trabalho social que realiza junto à Escolinha de Futebol Chuteirinha de
Ouro.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS / APARECIDO LUIZ
193/19 - De congratulações ao Sr. Ariovaldo de Almeida Silva Júnior, pela nova
presidência do SINDICAM - Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Ourinhos
e Região -, empossado no último dia 8 de junho.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
194/19 - De congratulações à EMEF "Profa. Dorothildes Bononi Gonçalves", na pessoa da
Diretora Roberta Claudia Carreiro, pela credibilidade, qualidade do ensino e sempre
desenvolvendo excelente trabalho junto aos coordenadores, professores, funcionários e
alunos.

PROJETOS DE LEI :
RAQUEL BORGES SPADA / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
59/19 - Institui o "Dia do Protetor de Animais” no Município e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
60/19 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.405, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.443, de 19 de julho de 2018, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
61/19 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais) e dá outras providências.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
62/19 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Fuad Abdo Tânios).
SALIM MATTAR
63/19 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades lotéricas instalarem assentos para
acomodação dos clientes, dispositivo de senha e bebedouros.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
25/19 - Dispõe sobre alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da
Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 12 de junho de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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