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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 9ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2010.
2010.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
EDVALDO LÚCIO ABEL
711/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se oficiar ao COMSEG, solicitando a elaboração de estudos visando coibir as ações de criminosos que atuam contra
clientes de estabelecimentos bancários.
712/10 - Requer informações sobre o atendimento às pessoas portadoras das chamadas "doenças raras".
713/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar em imóveis cedidos
- total ou parcialmente - unidades de pré-atendimento à saúde, para a medição de temperatura, pressão, glicemia, bem como outros exames de baixa complexidade.
714/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a divulgação aos
servidores municipais a respeito do curso de Educação à Distância, ministrado pelo SEBRAE, gratuitamente, com o tema: Políticas Públicas Municipais de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
715/10 - Requer informações sobre a destinação dada às PCBs - bisfenilas policloradas -, que são substâncias sintéticas que constituem óleos isolantes, utilizados em transformadores, capacitores e outros equipamentos elétricos.
716/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
maior segurança no acesso de veículos ao trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares.
717/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar uma área específica
para aulas de instrução e testes de auto-escolas.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
718/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio público
no canteiro da Avenida Presidente Getúlio Vargas, em todos os seus cruzamentos.
719/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de lâmpada
na Rua Campos Sales, defronte ao n°.109 - Vila Sá.
JADIR PEREIRA GRILO
720/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se contratar um Reumatologista.
721/10 - Requer informações sobre o número de alunos na Rede Municipal de Ensino.
722/10 - Requer informações sobre os pedidos de cessão de veículos, máquinas e
equipamentos da Municipalidade.
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CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
723/10 - Requer informações sobre o alvará de licença dos vendedores ambulantes.
724/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar portas e iluminação nos banheiros da Praça Presidente Kennedy - Vila Perino.
725/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte ao Centro Educacional Sesi - Jardim Santa Fé.
726/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Barão do Rio Branco e Dr. Antônio Prado.
727/10 - Requer cópia dos processos de licitação para contratação de serviços de
publicidade em 2009, assim como dos contratos firmados.
728/10 - Requer informações sobre a localização das áreas de preservação ambiental permanente e, se possível, fotos aéreas das mesmas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
729/10 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria Municipal de
Saúde divulgar a todos os funcionários os princípios básicos do bom atendimento ao cidadão.
730/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se destinar, integralmente, a receita proveniente da alienação de bens públicos municipais, para a recuperação e
manutenção de nascentes e mananciais existentes no Município.
731/10 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico estabelecer parcerias com o Poder Legislativo, SEBRAE,
CATI, entre outros segmentos sociais, para discutir a criação do Programa Plurianual de
Inclusão Produtiva em Ourinhos.
732/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se elaborar o Plano Cicloviário do Município.
733/10 - Requer informações a respeito do prazo previsto pela Secretaria Municipal
de Obras para a recuperação do pavimento asfáltico da Vila Soares e bairros adjacentes.
734/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se estudar a transformação do semáforo localizado no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua
Dr. Antônio Prado em "fase tripla", permitindo aos veículos a conversão à esquerda com
mais segurança.
735/10 - Requer informações a respeito dos critérios adotados para a autorização de
supressão de exemplares arbóreos nativos isolados.
736/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a revitalização urbanística do Jardim Matilde e imediações.
737/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a recuperação no
pavimento asfáltico da Rua Helena Biazon Saladini – Vila Musa.
738/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a instalação de semáforos para pedestres em todos os já existentes no Município.
739/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se incentivar a fabricação artesanal de sacolas ecologicamente adequadas, para comercialização junto a supermercados e panificadoras, com a utilização da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social.
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740/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de, gradativamente e em
paralelo a uma campanha de conscientização, a Administração Municipal substituir os copos plásticos de água e café por copos de papel.
741/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar mecanismos
municipais visando à formação de professores, diante da irreversível tendência à ampliação
da faixa etária para matrícula de crianças na escola, ampliando a Educação Básica para
dos 04 aos 17 anos.
742/10 - Requer informações a respeito da fiscalização sanitária de alimentos servidos em lanchonetes de escolas privadas.
743/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver, junto às
pessoas com deficiência de qualquer natureza, o projeto “A Importância da Música na Aprendizagem e na Capacidade Expressiva”.
JADIR PEREIRA GRILO
744/10 - Requer a relação de todos os estagiários contratados pela Prefeitura Municipal.
745/10 - Requer informações sobre a distribuição de materiais escolares.
746/10 - Requer informações sobre as oficinas pedagógicas.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
747/10 - Requer informações sobre as ambulâncias de Ourinhos.
JADIR PEREIRA GRILO
748/10 - Requer informações sobre isenção de IPTU no ano de 2009.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
749/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e roçada
de mato em toda a extensão da Rua João Albano - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
750/10 - Requer informações sobre o número de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a pessoas com necessidades especiais.
751/10 - Requer informações sobre a empresa vencedora da licitação para a contratação de publicidade institucional do Município.
752/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar corte de árvore na
Rua Ary Barroso, próxima ao n°. 238 - Vila Moraes.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
753/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se estabelecer a rotina de abertura da Unidade Básica de Saúde "Dr. Hélio Migliari", a partir da chegada de usuários.
EDVALDO LÚCIO ABEL
754/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a revitalização urbanística da Praça Presidente Kennedy.
755/10 - Requer informações a respeito da possibilidade da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - recuperar a pavimentação asfáltica imediatamente após o término de
obras e serviços executados pela autarquia.
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756/10 - Requer informações a respeito do cumprimento do inciso VI, Artigo 2°., da
Lei n°. 5.001/2005, que estabelece que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
deverá "promover e colaborar na execução de um programa de educação ambiental a ser
ministrado obrigatoriamente em toda a rede de ensino municipal".
757/10 - Requer informações a respeito de exames que possam identificar casos de
Síndrome Alcoólica Fetal, considerando que esse mal é, em média, três vezes mais frequente que a Síndrome de Down.
758/10 - Requer informações a respeito das atividades da vigilância epidemiológica.
JADIR PEREIRA GRILO
759/10 - Requer que a Superintendência de Água e Esgoto - SAE - apresente documentos relacionados às compras realizadas com dispensa de licitação.
760/10 - Requer informações sobre as cirurgias eletivas.
761/10 - Requer relação dos cargos de chefia existentes na Municipalidade.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
762/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e serviço
de nivelação no final da Rua Vereador Adelino Breve - Jardim Josefina.
JADIR PEREIRA GRILO
763/10 - Requer informações sobre os gastos com publicidade no ano de 2009 e nos
três meses de 2010, especificando-os detalhadamente.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
764/10 - Requer informações sobre a obtenção de licença e aprovação de projetos
em terrenos com dívidas fiscais.
765/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir praça na área
verde localizada na confluência das Ruas Aristides Lemes Trindade com a Silvano Chiaradia - Jardim Industrial.
766/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza de bocasde-lobo na Rua José Felipe do Amaral - Vila Perino.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
767/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua São Pedro do Turvo - Jardim Matilde.
768/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" em toda a extensão da Rua Ipaussu - Jardim Matilde.
769/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua João Albano - Jardim Matilde.
770/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a Rua Maria Cavezalli Mella.
771/10 - Requer informações quanto à possibilidade de se implantar redutor de velocidade na Rua José Justino de Carvalho, próximo à Capela Nossa Senhora de Fátima, no
Jardim Matilde.
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JADIR PEREIRA GRILO
772/10 - Requer informações sobre imóveis alugados pela Municipalidade.
773/10 - Requer informações sobre uso dos boxes do Terminal Rodoviário de Passageiros "Vereador João Flauzino Gonçalves".
774/10 - Requer apresentação de documentos relacionados às compras realizadas
com dispensa de licitação pela Prefeitura.
775/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar recursos à Organização Não-Governamental Grupo Flor da Vida.
EDVALDO LÚCIO ABEL
776/10 - Requer informações a respeito de programas, projetos e ações desenvolvidos em 2009 visando à prevenção da gravidez na adolescência.
777/10 - Requer informações a respeito da possibilidade das autoridades responsáveis pela proteção ao menor, procederem com maior rigor na fiscalização de bailes, festas
ou eventos do gênero.
778/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a recuperação dos redutores de velocidade da Avenida Domingos Camerlingo Caló.
779/10 - Requer informações a respeito da possibilidade da Administração Municipal
desenvolver, em parceria com as Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO -, projeto "Design Sustentável", visando à revitalização de praças, vielas, áreas verdes e outros logradouros públicos urbanos.
780/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se ampliar a fiscalização,
notificação e punição de estabelecimentos comerciais de todas as espécies que coloquem
à venda produtos "piratas".
781/10 - Requer informações a respeito do estudo, nas unidades da Rede Municipal
de Ensino, dos personagens que fizeram a história de Ourinhos.
782/10 - Requer informações a respeito da possibilidade da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano elaborar um projeto técnico do Centro de Serviços Públicos de
Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
783/10 - Requer informações quanto à possibilidade de se realizar limpeza de bocasde-lobo na Rua Eurico Amaral dos Santos - Vila Kennedy.
JADIR PEREIRA GRILO
784/10 - Requer a relação de todo o maquinário pesado e dos veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
785/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se colocar braço com luminária em poste da Rua Ricardo Otero, em frente ao n°. 1.428, no Jardim Nazareth.
786/10 - Requer informações sobre atos de nomeação e exoneração de cargos comissionados na Administração Direta e Indireta, desde o exercício de 2009.
787/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar a instalação
de bebedouro de água na Praça Presidente Kennedy, próximo à "Academia da Saúde" Vila Perino.
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788/10 - Requer informações a respeito da frota de veículos da Secretaria Municipal
de Saúde, quanto ao número de veículos disponíveis, o estado de conservação dos mesmos, e quais os servidores que exercem a função de motorista.
789/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se enviar cópia de todos
os relatórios de 2009, referentes às horas extras pagas pela Prefeitura Municipal aos funcionários, incluindo a Administração Direta, Indireta e funcional.
790/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar limpeza de
boca-de-lobo na Rua Antônio de Souza Viana, defronte ao n°. 196 - Jardim Itajubi.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
791/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na Avenida Vitalina Marcusso, que liga as faculdades FATEC e UNESP.
792/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação "tapaburacos" na Rua José das Neves Júnior - Jardim Matilde.
793/10 - Requer informações sobre as multas aplicadas pela AERO - Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
794/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se regulamentar a realização de eventos conhecidos como "Festas Rave" em estabelecimentos privados.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
ANTONIO AMARAL JUNIOR
253/10 - Indica a necessidade de se instalar ventiladores de parede na sala de treinamento de judô do Ginásio Municipal de Esportes "José Maria Paschoalick" - Monstrinho.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
254/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Rafael Cassetari - Vila Sândano.
255/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Ary
Barroso - Vila Moraes.
256/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Maria Pires Christoni - Vila Christoni.
257/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua República - Vila Odilon.
258/10 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE)
no cruzamento das Ruas Joaquim Floriano da Silva e Ricieri Otávio Argenta - Vila São Luiz.
259/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Hermínio Joaquim dos Remédios - Jardim Anchieta.
260/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Lázaro Oliveira Lima - Jardim Europa.
261/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Campos Sales - Vila Margarida.
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262/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Saladini - Jardim Paulista.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
263/10 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Paraná e Vicente do Amaral - Jardim Matilde.
JADIR PEREIRA GRILO
264/10 - Indica a necessidade de se realizar poda de árvores na Avenida Dr. Altino
Arantes.
265/10 - Indica a necessidade de se realizar pintura de sinalização de solo nos cruzamentos da Rua Vicente do Amaral - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
266/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Marcelo Caldara - Parque Minas Gerais.
267/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Renato Motta Parque Minas Gerais.
268/10 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento da Rua Mário Oliveira
Branco com a Rua do Expedicionário.
269/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Silvano Chiaradia - Jardim Industrial.
270/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Padre Rui
Cândido da Silva - Vila Odilon.
271/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Manoel Robles
de Godoy - Jardim Santos Dumont.
272/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Raposo Tavares - Jardim dos Bandeirantes.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
273/10 - Indica a necessidade de se instalar canaletas na Rua João Theodoro Bernardo, no cruzamento das Ruas Célio Rossini, Argemiro Geraldo e Tereza Gonçalves Chiaradia - Núcleo Habitacional "Padre Eduardo Murante".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
274/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Sidney Benedito de Oliveira - Jardim Estoril.
275/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Aristides Lemes Trindade - Jardim Industrial.
276/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua Vereador Geraldo Bernardini - Parque Gabriela.
277/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Hermínia Bonetti Sândano - Vila Sândano.
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278/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Avenida Ivone Cardoso Pereira Cavenago - Núcleo Habitacional "Asise Chequer Nicolau".
279/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Agostinho Paiva - Parque Minas Gerais.
JADIR PEREIRA GRILO
280/10 - Indica a necessidade de se construir balanção de concreto no cruzamento
da Rua Brasil com a Rua Narciso Migliari.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
281/10 - Indica a necessidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua José do
Patrocínio, entre os n°s. 15 e 100 - Parque Minas Gerais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
282/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Josepha Coronado dos Santos, no Jardim Estoril.
283/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Paraná, no cruzamento com a Avenida Gastão Vidigal, no Jardim Matilde.
284/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Jornalista
Franscisco de Almeida, no Parque Minas Gerais.
285/10 - Solicita roçada de mato e limpeza na Avenida Henrique Migliari, na Vila Boa
Esperança - 2ª. Seção.
286/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Moacir Cassiolato, na Vila Boa Esperança.
287/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Augusto Mendes da Costa, no Parque Minas Gerais.
288/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Francisco Vidal, na Vila Adalgisa.
289/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Dr. Antônio Prado, em frente ao n°.
592 - Vila Nova Sá.
JADIR PEREIRA GRILO
290/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Machado Florence - Vila Boa Esperança.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
291/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Emília Terçariol Tocalino - Parque Minas Gerais.
292/10 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento da Rua Joaquim de Azevedo com a Ataliba Leonel - Vila Moraes.
293/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Agostinho Ribeiro de Carvalho - Vila Christoni.
294/10 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Mário
Oliveira Branco com a Rua do Expedicionário.
Renata//Zana // R.A // Nathy

9

295/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Nilo Signorini Vila Perino.
296/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Antônio Caetano Chaves - Conjunto Habitacional "Orlando Quagliato".
297/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Engenheiro
João Goulart - Jardim Santos Dumont.
298/10 - Solicita retirada de entulho na Rua Ulisses Guimarães - Vila Brasil.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
299/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua João Albano, próximo ao n°. 229 Jardim Matilde.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
300/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em todo o Conjunto Habitacional Caiuá
(CDHU).
301/10 - Indica a necessidade de se realizar limpeza geral em todo o Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU).
302/10 - Indica a necessidade de serem tomadas providências para o redimensionamento da rede coletora de águas pluviais na Avenida Hassib Mofarrej, no Jardim Alvorada.

MOÇÕES
MOÇÕES:
ÕES
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
188/10 - De congratulações à atleta Yanara Gomes Silva, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha
de ouro, na categoria infanto-juvenil ligeiro, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de
Botucatu.
EDVALDO LÚCIO ABEL
189/10 - De congratulações ao profissional Caio Augusto R. C. Pires, pelo início da
carreira de cabeleireiro.
190/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ioshito Koga.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
191/10 - De congratulações aos Diretores das FIO - Faculdades Integradas de Ourinhos -, pela realização do "Trote Solidário".
EDVALDO LÚCIO ABEL
192/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Lenira Pires.
193/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Idalina Manes de Marchiori.
194/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Marco Antônio de Oliveira.
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FLÁVIO LUIS AMBROZIM
195/10 - De efusivas congratulações à Sra. Matie Tutui, proprietária da Quitanda Maringá, pelos excelentes serviços colocados à disposição da população ourinhense, por mais
de meio século.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
196/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Ivan Aguirra.
EDVALDO LÚCIO ABEL
197/10 - De pesar pelo falecimento de Paulo César de Almeida Godoi.
198/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marysabel Mendonça Bombonatti.
199/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Natalina Moraes Evangelista.
200/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Bento Sanches.
201/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Viana da Costa.
EDVALDO LÚCIO ABEL
202/10 - De congratulações à atleta Angélica Pietra Romano, pela conquista de medalhas de prata e de bronze no 2°. Torneio Regional de Natação.
203/10 - De congratulações ao autor ourinhense Ramiro Beccheri, pelo lançamento
do seu segundo livro de poesias.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
204/10 - De congratulações à atleta Rayane Eurides P. Souza, da Equipe de Judô da
Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de ouro, na categoria pré-juvenil meio-médio, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de
Judô de Botucatu.
205/10 - De congratulações ao atleta Wesley Shim Yamaguchi, da Equipe de Judô
da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da
medalha de ouro, na categoria infantil super ligeiro, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de
Judô de Botucatu.
206/10 - De congratulações ao atleta Lucas Vale de Melo, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha
de ouro, na categoria meio-leve, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
207/10 - De congratulações ao atleta João Luis Silva, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de
ouro, na categoria infanto-juvenil pesado, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
208/10 - De congratulações ao atleta Rafael Aurélio Petrin, da Equipe de Judô da
Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista das medalhas de ouro e prata, respectivamente, nas categorias master médio e sênior médio, da
1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
209/10 - De congratulações ao atleta Giuliano Pinheiro Machado, da Equipe de Judô
da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da
medalha de ouro, na categoria master pesado, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô
de Botucatu.
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210/10 - De congratulações à atleta Rafaela Ferreira, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de
prata, na categoria infanto-juvenil meio-médio, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô
de Botucatu.
211/10 - De congratulações ao atleta Willian Gabriel Silva, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha
de prata, na categoria infanto-juvenil meio-leve, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô
de Botucatu.
212/10 - De congratulações ao atleta Gabriel Fernando Nascimento, da Equipe de
Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista
da medalha de prata, na categoria infanto-juvenil pesado, da 1ª. Etapa do Circuito Regional
de Judô de Botucatu.
213/10 - De congratulações à atleta Pamela Ferreira, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de
bronze, na categoria juvenil leve, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
214/10 - De congratulações ao atleta Luis Augusto de Moraes, da Equipe de Judô da
Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de bronze, na categoria infantil super ligeiro, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
215/10 - De congratulações ao atleta Ailton Amarília Neto, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha
de bronze, na categoria infanto-juvenil ligeiro, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de
Botucatu.
216/10 - De congratulações ao atleta João Pedro Porto, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de
bronze, na categoria infanto-juvenil meio-leve, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de
Botucatu.
217/10 - De congratulações ao atleta Ruanito Roberto Docini, da Equipe de Judô da
Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de bronze, na categoria infanto-juvenil meio-médio, da 1ª. Etapa do Circuito Regional
de Judô de Botucatu.
218/10 - De congratulações ao atleta Otávio Henrique G. Drumond, da Equipe de
Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista
da medalha de bronze, na categoria pré-juvenil super ligeiro, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
219/10 - De congratulações ao atleta Jeferson Paiva Juvenil, da Equipe de Judô da
Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha de bronze, na categoria juvenil médio, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de
Botucatu.
220/10 - De congratulações ao atleta Dário Cintra Souza, da Equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes/ACE/Projeto Esporte para Todos, pela conquista da medalha
de bronze, na categoria sênior leve, da 1ª. Etapa do Circuito Regional de Judô de Botucatu.
JADIR PEREIRA GRILO
221/10 - De congratulações à Sra. Maureni de Oliveira, Presidente da Organização
Não Governamental - Grupo Flor da Vida -, pelos relevantes serviços prestados à nossa
comunidade
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EDVALDO LÚCIO ABEL
222/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Elena de Souza.
223/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Salvador Novaes.
224/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Luiz dos Santos.
225/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Dolores Biunde Lopes.
226/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Alessandra Cristina de Souza Cartoce.
227/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Raquel Pereira Rafael Lima.
228/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. José Daniel da Silva.

PROJETO DE LEI:
LEI
FREDNÊS CORRÊA LEITE
108/10 - Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Social e Saúde de
Ourinhos - ADASSO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO
MESA DIRETORA
01/10 - Dispõe sobre alienação de bem da Edilidade à Prefeitura Municipal, na forma
que especifica.

Secretaria da Câmara Municipal, em 31 de março de 2010.

RODRIGO DE ALMEIDA LIMA
Gerente Técnico Legislativo
de Apoio à Sessão
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