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Câmara Municipal de Ouri
Ourinhos
Estado de São Paulo
PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 16ª.
16ª. SESSÃO ORDI
ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2010.
2010.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS
SALIM MATTAR
1.204/10 - Requer informações quanto à utilização do Sistema de Lazer "Maurício Carnevalle" como área para depósito de lenha de empresa privada.
1.205/10 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°. 44/2006, que requer informações sobre estudos e previsão para prolongamento da Rua Pedro Silvestrini, em trecho que interliga à Rua Gonçalo Ferreira de Moraes - Jardim Ouro
Verde.
1.206/10 - Requer informações sobre projetos para a implantação de boca-delobo na Rua Miguel Sutil (36-T), no Jardim dos Bandeirantes.
1.207/10 - Requer informações sobre as tratativas para aquisição de área adjacente ao Parque Ecológico Municipal "Tânia Mara Netto Silva", no Jardim dos Bandeirantes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.208/10 - Requer informações sobre a distribuição de benefícios materiais
(cestas básicas, óculos e próteses dentárias) a munícipes comprovadamente carentes, nos anos de 2008 e 2009.
1.209/10 - Requer informações sobre a existência de indicadores de risco de
evasão escolar na Rede Municipal de Ensino.
JADIR PEREIRA GRILO
1.210/10 - Requer informações sobre a existência de programas na Rede Municipal de Saúde, destinados ao fornecimento de fraldas descartáveis para pessoas
e crianças acamadas, de baixa renda.
1.211/10 - Requer informações sobre o cronograma de ações a serem desenvolvidas para os idosos do Município.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.212/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Orlando Migliari com a Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite".
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1.213/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza e
roçada de mato em área verde, na Rua Rafael Cassetari, defronte ao Supermercado
Bom Preço - Vila Sândano.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.214/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passeio
público e muretas em terreno no cruzamento das Ruas Ana Néri e Reinaldo Marcante - Vila Marcante.
1.215/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar palanques de
concreto para a Associação de Moradores de Bairros da Vila Kennedy.
JADIR PEREIRA GRILO
1.216/10 - Requer informações sobre o recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) feito pela empresa AVOA, permissionária do
Transporte Coletivo Urbano do Município.
1.217/10 - Requer informações da empresa AVOA sobre os critérios para fornecimento de transporte gratuito às pessoas com deficiência, bem como se a gratuidade pode ser estendida ao acompanhante em caso de necessidade.
1.218/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar outdoors
com explicação nutricional.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.219/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se estudar a criação de frentes de trabalho, visando à realização de mutirões de serviços urbanos
(poda de árvores, roçada de mato etc.).
1.220/10 - Requer informações a respeito das medidas adotadas para a readequação da criança matriculada na Rede Municipal de Ensino, que apresente, no
mínimo, dois anos de distorção idade/série.
1.221/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
projeto "Pintando o seu Bairro".
1.222/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver,
a partir do site da Prefeitura Municipal, a "Pirâmide Virtual do Bem".
1.223/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
projeto "Mulheres da Paz".
1.224/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se efetuar, com
maior regularidade, campanhas visando à orientação dos problemas causados pela
queima de lixo e de mato em terrenos baldios.
1.225/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se firmar convênio ou termos de parceria com a Associação Nacional de Jornais (ANJ), para que o
Programa Jornal e Educação seja implantado nas unidades da Rede Municipal de
Ensino.
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1.226/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se estudar - em
regime de parceria dos Poderes Executivo, Legislativo e segmentos sociais envolvidos - a instituição do Código Municipal de Proteção aos Animais.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.227/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo (PARE) no cruzamento da Rua Salim Abuhamad com a Avenida
Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite".
1.228/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo em todo o Jardim Paulista.
SILVONEI RODRIGUES
1.229/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação
"tapa-buracos" na Rua Serafim Signorini - Nova Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.230/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar implantação de galerias e bocas-de-lobo no cruzamento da Rua Narciso Migliari com a Rua
Belo Horizonte.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
1.231/10 - Requer informações sobre a possibilidade de adequação da legislação à reivindicação dos funcionários das creches do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.232/10 - Requer informações a respeito da existência de exame parasitológico preventivo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde.
1.233/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
projeto "Peritos da Terceira Idade".
1.234/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver a
gincana inter-escolar sob o tema "Plantando Árvores - Plantando Sonhos", envolvendo todas as unidades de ensino - públicas e privadas.
1.235/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se negociar com
o comércio e com a ACE - Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos - a realização de uma "Semana da Pechincha".
1.236/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se criar a Ouvidoria Municipal de Saúde.
1.237/10 - Requer informações a respeito da existência de Associação de Pais
e Professores - ou similar - nas unidades da Rede Municipal de Ensino.
1.238/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se programar a
construção de mesas e bancos de concreto na Praça Nelson de Camargo - Parque
Minas Gerais.
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JADIR PEREIRA GRILO
1.239/10 - Requer informações sobre a disponibilidade de Engenheiros Agrônomos para prestar auxílio aos proprietários rurais.
1.240/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se regulamentar as
vistorias realizadas pelos Agentes da Vigilância Epidemiológica, passando a responsabilidade de agendamentos para as imobiliárias.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.241/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar sinalização
de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Senador Salgado Filho e Benjamin Constant - Vila Moraes.
1.242/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar sinalização
de solo no cruzamento das Ruas Gaspar Ricardo e Treze de Maio - Vila Nova Sá.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.243/10 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°. 353/2010, que requer informações sobre a possibilidade de se substituir os tachões da Rua Barão do
Rio Branco, próximos aos n°s. 336 e 343, por outro tipo de redutor de velocidade.
JADIR PEREIRA GRILO
1.244/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se rescindir o contrato
com o Centro Integrado de Apoio Profissional (CIAP).
1.245/10 - Requer informações da empresa Circular Cidade de Ourinhos sobre
estudos para instalação de assentos destinados a pessoas obesas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.246/10 - Requer informações a respeito de subvenções concedidas à unidade do Corpo de Bombeiros de Ourinhos, nos anos de 2008 e 2009.
1.247/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se instituir o projeto "Funcionário Nota 10", para a área da saúde, mediante a eleição por parte dos
usuários, em urnas alocadas nas unidades da Rede Municipal.
1.248/10 - Requer informações a respeito da existência de estudos para a realização de convênio com a Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, para
que seja propiciado o tratamento radioterápico ou quimioterápico aos pacientes da
Rede Municipal de Saúde.
1.249/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
projeto "Passageiros da Esperança".
1.250/10 - Requer informações a respeito dos motivos de Ourinhos não ter
participado da Virada Cultural Paulista.
1.251/10 - Requer informações a respeito do acompanhamento da qualidade e
da conservação dos gêneros alimentícios adquiridos para a elaboração da merenda
escolar.
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1.252/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se negociar com
as instituições bancárias, financeiras e congêneres, visando manterem guardavolumes na área externa do atendimento, a fim de viabilizar o acesso dos clientes
pelas portas de segurança.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.253/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) em todo o Jardim Santos Dumont.
1.254/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se recolher galhada na Rua Machado Florêncio, defronte ao n°. 10 - Vila Boa Esperança.
1.255/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo (PARE) no cruzamento das Ruas Padre Rui Cândido da
Silva e Júlio Mori.
JADIR PEREIRA GRILO
1.256/10 - Requer informações sobre os critérios adotados para a entrega de
leite gratuito às pessoas da "melhor idade".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.257/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico na Rua José Emídio Vicente "Zé Bonito".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.258/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo na Rua Gaspar Ricardo, cruzamento com a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
1.259/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo (PARE) na Rua Porfírio Theodoro, cruzamento com a Rua Reverendo Manoel Alves de Brito - Jardim Ouro Verde.
JADIR PEREIRA GRILO
1.260/10 - Requer informações sobre a concessão de alvará, notadamente os
critérios utilizados quanto às regras de acessibilidade nos eventos.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.261/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se colocar, em
todas as placas relativas a obras e serviços ou de inauguração, a menção "DEUS
SEJA LOUVADO".
1.262/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
programa "Educação com Saúde" junto às unidades da Rede Municipal de Ensino.
1.263/10 - Requer informações a respeito de casos de câncer de mama registrados nos anos de 2009 e 2010.
1.264/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o
concurso "Meu Melhor Amigo" nas unidades da Rede Municipal de Ensino.
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1.265/10 - Requer informações a respeito da vacinação contra a pandemia Influenza A (H1N1) nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
1.266/10 - Requer informações a respeito da possibilidade de se manter contato com o Instituto Coca-Cola Brasil, com a finalidade de se obter conhecimentos a
respeito do Programa "Reciclou, Ganhou".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.267/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar balanção
de concreto na Rua Zaida Pontara de Souza, cruzamento com a Rua Reinaldo Marcante - Conjunto Residencial de Interesse Social Itajubi.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
1.268/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar um projetor
para o Tiro de Guerra de Ourinhos 02-026.
1.269/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder espaço
na Praça Melo Peixoto, pelo menos uma vez por mês, para a Associação dos Artesãos de Ourinhos.
1.270/10 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n°. 984/2010, que solicita informações sobre os gastos com a empresa Expoente de 2005 até a atual data.
1.271/10 - Requer informações sobre o contrato com o Centro Integrado de
Apoio Profissional - CIAP.
1.272/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar mais relógios em pontos estratégicos do Terminal Rodoviário de Passageiros "Vereador João
Flauzino Gonçalves".
1.273/10 - Requer informações sobre a possibilidade de mudança de local do
orelhão público da Rua Benedito Fermiano Filho, defronte ao n°. 473 - Conjunto Habitacional Caiuá.
1.274/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor
de velocidade na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, em pontos estratégicos, próximo à
ponte.
1.275/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se doar lâmpadas ao
Clube Atlético Ourinhense, para a troca de iluminação do campo de futebol.
1.276/10 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de
sinalização de solo (ATENÇÃO ESCOLA), bem como implantar placas (SAÍDA E
ENTRADA DE ALUNOS) e redutores de velocidade na Rua 12 de outubro, em frente
ao Colégio Pólis.
1.277/10 - Requer informações sobre a previsão para o repasse de recursos a
entidades indicadas por este Vereador, do projeto de destinação da sobra do duodécimo de 2009 desta Casa Legislativa.
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EDVALDO LÚCIO ABEL/JADIR PEREIRA GRILO/SILVONEI RODRIGUES
1.278/10 - Requer informações concernentes à carta remetida pelo cidadão Sr.
Antônio Aurélio Fittipaldi, relativamente a atendimento médico no Pronto-Socorro da
Santa Casa de Misericórdia.

INDICAÇÕES:
INDICAÇÕES
EDVALDO LÚCIO ABEL
560/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Deolinda Otero - Vila São Silvestre.
561/10 - Solicita operação "tapa-buracos", com urgência, na Rua Deolinda Otero, próximo ao n°. 100 - Vila São Silvestre.
562/10 - Indica a necessidade de se realizar poda de árvores na Praça José
Teixeira - Vila Brasil.
563/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Praça José Teixeira - Vila Brasil.
564/10 - Indica a necessidade de se programar a urbanização (roçada de mato, limpeza, calçamento e substituição do atual sistema de iluminação) em viela que
interliga as Ruas Ulysses Guimarães, Ângelo Peruci e Moacyr Davanso - Conjunto
Residencial de Interesse Social "Cezira Sândano Migliari".
565/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Pedro Alexandre - Conjunto Habitacional "Orlando Quagliato".
566/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
ponte que cruza o Córrego Água das Furnas - Conjunto Habitacional "Orlando Quagliato".
567/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na ponte que cruza o Córrego Água das
Furnas - Conjunto Habitacional "Orlando Quagliato".
568/10 - Indica a necessidade de se realizar reparos no alambrado da Escola
Municipal de Ensino Fundamental "Pedagogo Paulo Freire" - Jardim São Carlos.
569/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato, próxima à Escola Municipal de Ensino Fundamental "Pedagogo Paulo Freire" - Jardim
São Carlos.
570/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Pedagogo Paulo Freire" - Jardim São Carlos.
571/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato no
Córrego Furninhas, próxima à Associação de Moradores de Bairros da Vila Boa Esperança e Parque Minas Gerais.
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572/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, próximo à Associação de Moradores de
Bairros da Vila Boa Esperança e Parque Minas Gerais.
573/10 - Indica a necessidade de se programar, com a máxima urgência, reparos na ponte da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Vila Operária.
574/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Vila
Operária.
575/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
ponte da Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Vila Operária.
576/10 - Indica a necessidade de se programar instalação de iluminação pública na passarela do Jardim Eldorado.
577/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Praça 1, defronte ao Ourinhos Tênis
Clube - Jardim Eldorado.
578/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua Noboru Endo - Jardim Anchieta.
579/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua João Bond - Jardim Eldorado.
580/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua João Bond - Jardim Eldorado.
581/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua José Marques de Souza - Conjunto Residencial de Interesse Social "Cezira
Sândano Migliari".
582/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua José Marques de Souza - Conjunto
Residencial de Interesse Social "Cezira Sândano Migliari".
583/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua Pedro Médici - Jardim Eldorado.
584/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Pedro Médici - Jardim Eldorado.
585/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua Eurico Amaral dos Santos - Vila Kennedy.
586/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Eurico Amaral dos Santos - Vila
Kennedy.
587/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua Olívio Minucci - Vila Adalgiza.
588/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua Olívio Minucci - Vila Adalgiza.
589/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua Rubem Ribeiro de Moraes - Vila Operária.
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FREDNÊS CORRÊA LEITE
590/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Amazonas, defronte ao n°.
1.130 - Vila Perino.
EDVALDO LÚCIO ABEL
591/10 - Indica a necessidade de se programar limpeza e roçada de mato na
Rua João Matias Graciano "João do Fórum" - Jardim Vale Verde.
592/10 - Indica a necessidade de se substituir o atual sistema de iluminação
pública, por lâmpadas a vapor de sódio, na Rua João Matias Graciano "João do Fórum" - Jardim Vale Verde.
JADIR PEREIRA GRILO
593/10 - Indica a necessidade de implantar postes de iluminação pública em
toda a extensão da Rua Otoni Felipe Soares – Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
594/10 - Indica a necessidade de se recolher galhada na Rua Benjamin Constant, defronte ao n°. 296 - Vila Santo Antônio.
595/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Celso Francisco Barbosa Jardim Anchieta.
596/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Atílio
Toloto - Jardim Ouro Fino.
597/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Pedro
Médici - Jardim Eldorado.
SALIM MATTAR
598/10 - Solicita erradicação de árvore na Rua Augusto Fernandes Alonso, defronte ao n°. 128 - Jardim Paulista II.
599/10 - Solicita erradicação de árvore na Rua Augusto Fernandes Alonso, defronte ao n°. 344 - Jardim Paulista II.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
600/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Wilson
Martins - Jardim Ouro Verde.
601/10 - Indica a necessidade de se recolher galhada localizada na Rua Pedro
Leide, defronte ao n°. 327 - Vila São Luiz.
602/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Guerino
Cassiolato - Jardim Ouro Verde.
603/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Alziro
Alves da Silva - Vila Adalgiza.
SALIM MATTAR
604/10 - Solicita erradicação de árvores na Rua 7 de Setembro, defronte ao n°.
63 - Vila Margarida.
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JADIR PEREIRA GRILO
605/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua José
Justino de Carvalho - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
606/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Liberdade, defronte ao n°.
171 - Vila Odilon.
607/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Antônio Pires
de Campos - Jardim dos Bandeirantes.
608/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Porfírio
Theodoro - Jardim Ouro Verde.
609/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Andirá Jardim Matilde.
610/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" em toda
a extensão da Rua Ângelo Barone - Vila Soares.
611/10 - Indica a necessidade de se realizar operação "tapa-buracos" na Rua
Hermínio Joaquim dos Remédios - Jardim Anchieta.
612/10 - Indica a necessidade de se recolher galhada na Rua Benedito José
Pinheiro - Oficial de Justiça -, defronte ao n°. 99 - Jardim Tropical.
JADIR PEREIRA GRILO
613/10 - Indica a necessidade de se realizar poda de árvores na Rua Manoel
Robles Godoy - Jardim Santos Dumont.
FREDNÊS CORRÊA LEITE
614/10 - Indica a necessidade de se realizar poda de árvore na Rua Pedro
Médici, defronte ao n°. 304 - Jardim Eldorado.
JADIR PEREIRA GRILO
615/10 - Solicita poda de árvores na Rua Narciso Migliari - Vila Nova Sá.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
616/10 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Cambará, defronte ao n°.
1.470 - Vila São José.
617/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Hiroshi
Nagahara - Jardim Quebec.
618/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Corino
Martins de Oliveira - Conjunto Habitacional “Orlando Quagliato”.
619/10 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Waldemar Cecconi - Jardim Anchieta.
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MOÇÕES
MOÇÕES:
ÕES
JADIR PEREIRA GRILO
484/10 - De congratulações ao para-atleta Vagner Pedrozo, Campeão da 1ª.
Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
485/10 - De congratulações ao para-atleta Luis Henrique Nogueira, ViceCampeão da 1ª. Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
486/10 - De congratulações ao para-atleta Tiago Oliveira, 3°. colocado da 1ª.
Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
487/10 - De congratulações à equipe do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -, pela organização do Evento "Dia Nacional de Combate a Luta Antimanicomial".
EDVALDO LÚCIO ABEL
488/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Vanderlei Ferreira de Moraes.
489/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Jandyra Venâncio Alves.
490/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Carmelina Carvalho da Silva.
491/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Noemi Couto da Trindade.
JADIR PEREIRA GRILO
492/10 - De congratulações à para-atleta Carla Rodrigues, 4ª. colocada na 1ª.
Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
493/10 - De congratulações ao para-atleta Felipe Quenca, 5°. colocado na 1ª.
Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
494/10 - De congratulações ao para-atleta Anderson Silva, campeão em sua
modalidade, da 1ª. Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
495/10 - De congratulações à Coordenadora de Esportes da AADF - Associação de Assistência ao Deficiente Físico - Sra. Cely Bérgamo Garcia, pelo excelente
trabalho desenvolvido junto aos atletas da entidade.
EDVALDO LÚCIO ABEL
496/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Nímia Marcondes.
497/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Saulo Fernandes da Silva.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
498/10 - De congratulações à equipe de Futsal Feminino de Ourinhos Sub-18,
pela vitória no Campeonato "Jogo da Juventude".
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
499/10 - De pesar pelo falecimento do funcionário público municipal, Sr. José
Carlos de Moraes.
Renata/Rodrigo A.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
500/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Zulmira Maria da Conceição.
501/10 - De pesar pelo falecimento da Sra. Benedita Possidonia dos Santos.
502/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jason Ferreira da Silva.
503/10 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jean Lauro Cirelli.
JADIR PEREIRA GRILO
504/10 - De congratulações ao para-atleta Vagner Gregório, Vice-Campeão
em sua modalidade, da 1ª. Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
505/10 - De congratulações à para-atleta Ivete Silva, 3ª. colocada em sua modalidade, da 1ª. Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
506/10 - De congratulações ao para-atleta Davi Dias, 4°. colocado em sua modalidade, da 1ª. Copa SEMESPOR de Tênis de Mesa.
LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
507/10 - De congratulações ao Frei Nei Márcio, pela brilhante missa celebrada
em comemoração à padroeira da Capela Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Matilde.
ANTONIO AMARAL JUNIOR
508/10 - De congratulações ao Presidente da República, Sr. Luís Inácio Lula
da Silva, pelo acordo firmado com o Irã e a Turquia, referente à troca de combustíveis nucleares.
SILVONEI RODRIGUES
509/10 - De congratulações ao Corpo de Bombeiros, em especial ao soldado
Harrison Alves Ferreira, pelo brilhantismo no atendimento da ocorrência que salvou
a vida de um menino de um ano em nossa cidade.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI:
LEI
SALIM MATTAR
152/10 - Dispõe sobre denominação de via pública (Rua Comandante Leonor
Pedrotti).
JADIR PEREIRA GRILO
153/10 - Dispõe sobre o uso de crachá de identificação para funcionários que
prestam serviços de segurança, em casas noturnas, bares, restaurantes e eventos.
SILVONEI RODRIGUES
154/10 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Programa de Saúde
da Família "Luiz Sedassari").
Renata/Rodrigo A.
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PREFEITO MUNICIPAL
155/10 - Altera os Anexos II, III da Lei n°. 5.399, de 16 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei n°. 5.325, de 2 de junho
de 2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2010
da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.
156/10 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) e dá outras providências.
157/10 - Autoriza a celebração de Termo de Convênio e Aditivos entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação Centro Esportivo de Ourinhos e dá outras providências.
158/10 - Altera os Anexos II, III da Lei n°. 5.399, de 16 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei n°. 5.325, de 2 de junho
de 2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2010
da Prefeitura Municipal de Ourinhos e dá outras providências.

PROJETOS
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR:
LEMENTAR
PREFEITO MUNICIPAL
23/10 - Revoga a Lei Complementar n°. 407, de 6 de novembro de 2003, que
autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da
empresa GREENTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA e dá outras providências.
24/10 - Altera a redação do caput do artigo 260 e de seu parágrafo 2°. da Lei
n°. 794, de 31 de dezembro de 1966, que dispõe sobre o lançamento de Contribuição de Melhoria.
25/10 - Revoga a Lei Complementar n°. 613, de 14 de agosto de 2009, que
autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da
empresa CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO - ME e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de maio de 2010.

RODRIGO DE ALMEIDA LIMA
Gerente Técnico Legislativo
de Apoio à Sessão
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