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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 40ª.
40ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2009
2009.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
OSVALDO BARBOSA
1.574/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção e
melhorias em toda a extensão da pista de caminhada do Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
1.575/09 - Requer informações sobre as obras a serem realizadas no Município, exceto as incluídas no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.
SALIM MATTAR
1.576/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a construção de
balanção de concreto no cruzamento da Rua José Rodrigues de Freitas com a Rua Antônio
Ruiz - Vila Santa Maria.
1.577/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para execução de
obras que sanem a falta de água na rede de distribuição das Vilas Musa, Moraes e no Jardim Itamaraty.
1.578/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a construção de
galerias e bocas-de-lobo, para captação e escoamento de águas pluviais, na Rua José Luiz
Lemos Medalha - Parque Minas Gerais.
1.579/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a realização de
recapeamento asfáltico na Rua Livino José de Oliveira - Jardim Vista Alegre.
1.580/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a realização de
recapeamento asfáltico na Rua João Antônio Bueno - Jardim Vista Alegre.
1.581/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a realização de
recapeamento asfáltico na Rua José Rodrigues de Freitas - Vila São João.
1.582/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a realização de
recapeamento asfáltico na Rua Dionísio Santa Rosa - Jardim Vista Alegre.
1.583/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se intensificar o policiamento
na Rua Pedro Silvestrini - Jardim Paulista.
1.584/09 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para a construção de
balanção de concreto no cruzamento da Rua do Expedicionário com a Rua Ubirajara Cintra
- Vila Vilar.
JADIR PEREIRA GRILO
1.585/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir redutor de velocidade na Rua Clorivaldo Migliari, defronte ao n°. 741 - Nova Ourinhos.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
1.586/09 - Requer informações a respeito da programação interativa de obras e serviços urbanos em Ourinhos.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.587/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Valentin Gentil - Vila Boa Esperança.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.588/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se incluir na página da
Prefeitura Municipal na internet todos os Conselhos Municipais em atividade.
1.589/09 - Requer informações a respeito da possível contrapartida social da ALL América Latina Logística.
1.590/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver atividades que visem oferecer perspectiva aos nossos estudantes.
OSVALDO BARBOSA
1.591/09 - Requer esclarecimentos sobre o matagal que toma conta de muitas ruas
em nossa cidade.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.592/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o Programa Municipal de Proteção Social.
1.593/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se adotar medidas severas contra a comercialização e o uso de medicamentos contendo metanfetamina e efedrina.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.594/09 - Requer providências no sentido de ser convidado o Presidente do CAE Conselho de Alimentação Escolar –, Sr. Benedito Moreira Bárbara, para prestar informações sobre as denúncias de irregularidades no fornecimento da merenda escolar.
1.595/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar operação
"tapa-buracos" na Rua Santos Dumont - Vila Mano.
1.596/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar operação
"tapa-buracos" na Rua Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Boa Esperança.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.597/09 - Requer informações a respeito da realização de procedimentos de acupuntura.
1.598/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se exigir certificado de
origem da madeira utilizada em obras e serviços municipais.
1.599/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se orientar a população sobre a necessidade de limpeza periódica de caixas d'água.
1.600/09 - Requer informações a respeito das atividades desenvolvidas no Centro
Comunitário da Vila Odilon.
1.601/09 - Requer informações a respeito da participação de Ourinhos no "Parlamento Jovem do Estado de São Paulo".
1.602/09 - Requer informações a respeito do programa "Escola da Família".
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1.603/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se capacitar professores de todos os níveis, no sentido de diagnosticarem sinais de violência infanto-juvenil.
1.604/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o programa "Boas Práticas nos Serviços de Alimentação".
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.605/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal - Nova Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.606/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se asfaltar a Rua José Robles Agrela - Jardim Itamaraty.
1.607/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Chavantes - Jardim Matilde.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.608/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar a “Casa
dos Conselhos Municipais”, com estrutura física e administrativa, para o funcionamento dos
Conselhos Municipais legalmente constituídos.
1.609/09 - Requer informações a respeito do processo protocolizado pelo munícipe
Francisco Moreira de Freitas, protocolo nº. 1.407, de 15 de janeiro de 2009.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.610/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” na Rua Jandyra Gomes de Oliveira – Villar Ville.
1.611/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Elias Gardin - Jardim Nazareth.
1.612/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação “tapaburacos” em toda a extensão da Rua Vanderlei Costa - Jardim Furlan.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.613/09 - Requer informações sobre o reenquadramento dos ocupantes do cargo de
Técnico de Enfermagem, em razão das alterações produzidas pela Lei Complementar nº.
623/2009.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.614/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar à Associação de
Moradores de Bairros da Vila Kennedy postes e alambrados para cercar o campo de futebol suíço da Praça João Fonseca Negrão.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.615/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pavimentação
asfáltica ou aterro planado no final da Avenida Presidente Getúlio Vargas.
1.616/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Pedro Migliari "Tico" - Jardim Furlan.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
1.617/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Machado Florence - Vila Boa Esperança.
1.618/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o "Centro Integrado
de Planejamento Familiar".
1.619/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se alocar Assistentes Sociais no Programa de Saúde da Família.
1.620/09 - Requer informações sobre as medidas preventivas adotadas em relação à
obesidade como fator cancerígeno.
1.621/09 - Requer informações sobre a necessidade de acompanhamento médico
aos atletas em treinamento sob a responsabilidade do Município.
1.622/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir a Comissão de
Defesa Civil de Ourinhos na página da Prefeitura Municipal na internet.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.623/09 - Requer informações sobre todos os despachos administrativos e/ou jurídicos exarados ao Processo de Sindicância Administrativa, instaurado pela Administração
Municipal, para a apuração de possíveis irregularidades na merenda escolar.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.624/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se reavaliar as árvores
plantadas em passeios públicos.
1.625/09 - Requer informações a respeito do Banco de Leite Humano.
1.626/09 - Requer informações a respeito do pagamento de insalubridade aos Agentes da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.
1.627/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar o projeto
"Esporte e Cultura no Meio da Rua".
1.628/09 - Requer informações a respeito da ocorrência de aneurisma da aorta abdominal.
1.629/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se tornar compulsória
a notificação de casos de violência doméstica.
1.630/09 - Requer informações a respeito da ocorrência de pneumonia infantil.
JADIR PEREIRA GRILO
1.631/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar prolongamento
da Rua José Vendramini até a Rua Dom José Marello, confluência com a Rua Fernando
Prestes - Vila Boa Esperança - Seção I.
1.632/09 - Requer informações a respeito do Ambulatório Médico de Especialidades AME -, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - e Unidade de Pronto Atendimento - UPA -, que serão instalados em nosso Município.
1.633/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um plebiscito junto à comunidade para decidir sobre a melhor maneira de funcionamento do Ambulatório
Médico de Especialidades - AME -, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - e
Unidade de Pronto Atendimento - UPA.
1.634/09 - Requer informações quanto à realização de processo seletivo para Médicos e Enfermeiros.
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FREDNÊS CORRÊA LEITE
1.635/09 - Requer informações a respeito da possibilidade de se construir balanção
de concreto no cruzamento das Ruas Silvio Correia da Silva e Clorivaldo Migliari - Nova
Ourinhos.
JADIR PEREIRA GRILO
1.636/09 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar meio de
transporte para retirada de entulhos de quintais de residências e de terrenos baldios.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
SALIM MATTAR
1.501/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Dr. João Bento Vieira da Silva Neto Jardim Esplendor.
1.502/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo no
cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e a João Alexandre - Vila São José.
1.503/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Profa. Josefa Cubas da Silva e Cambará - Vila São José.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.504/09 - Indica a necessidade de se realizar melhorias na iluminação pública, no
alfalto e nas bocas-de-lobo da Rua Achilles Zamboni - Parque Pacheco Chaves.
1.505/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Manoel Miranda Filho, ao lado do n°. 438 - Jardim do Sol.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.506/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Sebastião Miranda e José Corrêa Custódio – Vila Sândano.
1.507/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e 13 de Maio – Vila Nova.
1.508/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Brasil – Vila Nova.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.509/09 - Indica a necessidade de se programar limpeza no campo de futebol da
Associação de Moradores de Bairros do Jardim Ouro Verde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.510/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Cambará, defronte ao n°. 470 Vila São José.
1.511/09 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Sérgio
Emygdio de Faria - Sérgio Farmacêutico - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.512/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Sebastião Miranda e José Corrêa Custódio - Vila Sândano.
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1.513/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Avenida Domingos Perino com a Rua Santa Catarina - Vila Perino.
1.514/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Pedro Toloto e Brasil.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.515/09 - Indica a necessidade de se recolher galhada na Rua Paulo Amaral dos
Santos, defronte ao n°. 800 - Jardim Paris.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.516/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Vanderlei Querino da Silva e José Corrêa Custódio - Vila
Sândano.
1.517/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Manoel Vieira Júnior com a Rua Fábio Francisco Bordim de
Camargo - Jardim Europa.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.518/09 - Indica a necessidade de se realizar dedetização na Escola Municipal de
Ensino Fundamental "Monteiro Lobato".
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.519/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Floriano Peixoto - Vila Perino.
1.520/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Narciso Migliari e Brasil - Vila Nova Sá.
1.521/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Rafael Cassetari e José Corrêa Custódio - Vila Sândano.
1.522/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE)
no cruzamento da Rua Pedro de Toledo com a Rua Barão do Rio Branco - Vila Nova Christoni.
1.523/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE)
no cruzamento da Rua Paraná com a Rua Cambará - Jardim Matilde.
1.524/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE)
nos cruzamentos da Rua José Corrêa Custódio, próximos à Praça Heráclito Sândano - Vila
Sândano.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.525/09 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Euclides da Cunha, defronte ao
n°. 282 - Centro.
1.526/09 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE)
nos cruzamentos da Rua Dr. Antônio Prado.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.527/09 - Indica a necessidade de se efetuar limpeza de guias e sarjetas no Jardim
Ouro Verde.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.528/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Manoel Miranda Filho – Manegás -, ao lado do n°. 362 - Jardim do Sol.
1.529/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Zaída Pontara de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.530/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Eduardo Pacheco Chaves e Joaquim Pedroso - Vila Mano.
1.531/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Antônio Lourenço e Rio de Janeiro - Vila Santo Antônio.
1.532/09 - Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Barão do Rio Branco e Narciso Migliari.
JADIR PEREIRA GRILO
1.533/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Orlando Azevedo, próximo ao n°. 176 - Parque Minas Gerais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.534/09 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Maria Cavezalli Mella - Jardim Matilde.

MOÇÕES:
MOÇÕES
ANTONIO AMARAL JUNIOR
903/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdomiro dos Santos.
904/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Rosana Benedita Moreira Barbosa.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
905/09 - De congratulações ao Furnas Futebol Clube, pela conquista do Campeonato
Amador de Ourinhos 2009 “ Armando Depizol”.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
906/09 - De congratulações pelo Dia do Comerciário Brasileiro, comemorado em 30
de outubro.
JADIR PEREIRA GRILO
907/09 - De congratulações ao proprietário e aos colaboradores da GSP - Idiomas -,
pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
EDVALDO LÚCIO ABEL
908/09 - De congratulações à empresa Ótica e Relojoaria Lisboa, por ter completado
70 anos de tradição, fazendo parte do parque empresarial.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
909/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Stevan Johny Nogueira de Souza.
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SALIM MATTAR
910/09 - De congratulações ao Vigário Reverendo Padre Ademir Juliano Mendes de
Oliveira e a todos os fiéis da Igreja da Paróquia São Pio X da Vila Margarida, pelas comemorações do 30°. aniversário de lançamento da pedra fundamental daquela belíssima Igreja.
EDVALDO LÚCIO ABEL
911/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Henrique Simão Bordolini.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
912/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria José de Aquino.
913/09 - De pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Aurélio da Silva.
JADIR PEREIRA GRILO
914/09 - De congratulações ao Sr. Abner Tinelo, apresentador do Programa "TV Saúde", veiculado pela ABN-TV, no canal a cabo 22.
915/09 - De congratulações à Sra. Conceição da Silva, Presidente da ADAO - Associação dos Defensores dos Animais de Ourinhos -, pela generosidade e o gesto altruístico
dedicados aos animais abandonados.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
916/09 - De congratulações ao Clube Balneário Diacuí, pela realização do 4°. Campeonato Interino de Futebol Suíço "Ivo Balielo".
EDVALDO LÚCIO ABEL
917/09 - De congratulações às FIO - Faculdades Integradas de Ourinhos -, pelos excelentes serviços educacionais prestados à Ourinhos e região.
918/09 - De congratulações ao cidadão Mário Sérgio Pazianoto, pela demonstração
de amor à Ourinhos e ao meio ambiente.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
919/09 - De congratulações à atleta Caroline Gonzaga, pela conquista da medalha
de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
920/09 - De congratulações ao Clube Atlético Ourinhense, pela realização do Campeonato Interno de Futebol.
JADIR PEREIRA GRILO
921/09 - De congratulações ao proprietário e aos colaboradores da Wizard Idiomas,
pelos bons serviços prestados à comunidade ourinhense.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
922/09 - De pesar pelo falecimento da Sra. Antônia Alves de Andrade.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
923/09 - De congratulações ao Serrano Futebol Clube, pela conquista do 2°. lugar no
Campeonato Amador de Ourinhos 2009 "Armando Depizol".
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
924/09 - De congratulações ao Dr. Hélio Migliari Filho - "Dr. Hélinho" -, pela dedicação e carinho com que trata seus pacientes, quer os atendidos na rede pública, quer aqueles atendidos em seu consultório particular.
925/09 - De congratulações ao Prof. Adilson Luiz de Oliveira, Técnico da Equipe de
Karatê de Ourinhos, pela conquista do 3°. lugar no quadro de medalhas da 9ª. Copa Samurai de Karatê, realizada na cidade de Lençóis Paulista.
926/09 - De congratulações ao atleta José Augusto, pela conquista de duas medalhas de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
927/09 - De congratulações ao atleta Leonardo Henrique Silva, pela conquista da
medalha de bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de
novembro.
928/09 - De congratulações ao atleta Waldemar Ambrozim Netto, pela conquista das
medalhas de ouro e bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada
em 8 de novembro.
929/09 - De congratulações ao atleta Matheus Amaral, pela conquista de duas medalhas de bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
930/09 - De congratulações ao atleta Guilherme Felicetti, pela conquista da medalha
de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
931/09 - De congratulações ao atleta José Washington, pela conquista de duas medalhas de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
932/09 - De congratulações ao atleta Lucas Bueno, pela conquista da medalha de
ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
933/09 - De congratulações ao atleta Rodrigo Silva, pela conquista da medalha de
bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
934/09 - De congratulações ao atleta Joaquim Eurico, pela conquista da medalha de
bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
935/09 - De congratulações ao atleta Rodrigo Inácio, pela conquista da medalha de
ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
936/09 - De congratulações ao atleta Júlio Boarato, pela conquista da medalha de
bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
937/09 - De congratulações ao atleta Roberto Batista, pela conquista das medalhas
de bronze de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de
novembro.
938/09 - De congratulações ao atleta Kelvin Horiyushi, pela conquista da medalha de
ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
939/09 - De congratulações ao atleta Marcus Vinícius Cruz, pela conquista das medalhas de ouro e bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em
8 de novembro.
940/09 - De congratulações à atleta Mikaella Oliveira, pela conquista das medalhas
de ouro e prata na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
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941/09 - De congratulações à atleta Caroline Martins, pela conquista das medalhas
de ouro e prata na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
942/09 - De congratulações à atleta Izabela Caudelas, pela conquista das medalhas
de prata e bronze na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de
novembro.
943/09 - De congratulações à atleta Júlia Mendes, pela conquista da medalha de prata na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
944/09 - De congratulações à atleta Amanda Boarato, pela conquista das medalhas
de ouro na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.
945/09 - De congratulações à atleta Michele Morishita, pela conquista da medalha de
prata na 9ª. Copa Samurai de Karatê de Lençóis Paulista, realizada em 8 de novembro.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI:
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
128/09 - Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Bairros do Jardim Matilde.
JADIR PEREIRA GRILO
129/09 - Institui o "Dia Municipal da Família", a ser comemorado no dia 8 de dezembro de cada ano.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
58/09 - Revoga a Lei Complementar n°. 503, de 16 de fevereiro de 2007, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa
NATUROIL COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS S.A., e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL
59/09 - Altera os arts. 1° e 2°., da Lei Complementar n°. 181, de 03 de abril de 1997,
que dispõe sobre doação de imóvel à firma WORK CLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
60/09 - Altera o Anexo 9 da Lei Complementar n°. 499, de 28 de dezembro de 2006
que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Ourinhos.
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de novembro de 2009.

RODRIGO DE ALMEIDA LIMA
Gerente Técnico Legislativo
de Apoio à Sessão
/Renata / Nathi e Zana

