26ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº
04, de 09 de junho de 1993, COMUNICA que os trabalhos legislativos
referentes à 26ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 14 de agosto
de 2017, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE

EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Continuidade da leitura das Indicações nºs 1.565 a 1.569/2017; Leitura,
discussão e votação das Moções nºs 128 a 144/2017; e discussão e
votação do Requerimento nº 2.206, remanescente da 20ª Sessão
Ordinária; e dos Requerimentos nºs 2.377 a 2.582/2017, remanescentes
da última Sessão Ordinária.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA

1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 37/2017, do PREFEITO
MUNICIPAL: Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro
de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº.
6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de agosto de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
2.584/17 - Requer informações sobre a necessidade de se determinar ao departamento
competente os devidos estudos, junto à Empresa Circular Cidade de Ourinhos, visando o
retorno do itinerário de ônibus de transporte coletivo urbano na Rua Vereador Felismino Vieira Jardim das Paineiras.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.585/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para realizar
atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, além
de ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres, conforme plano de
governo apresentado.
2.586/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar um
Centro Rural de Reabilitação de Dependentes Químicos, conforme plano de governo
apresentado.
2.587/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para preparar agentes
multiplicadores, com apoio do Proerd e o Denarc, para atuação nas escolas, visando à
prevenção ao uso de drogas, conforme plano de governo apresentado.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.588/17 - Requer informações, junto à Coordenadoria de Trânsito e Transporte, sobre a
possibilidade de se implantar radares fixos nas principais ruas do Município.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.589/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para promover
articulações com o governo federal e estadual para aplicação de recursos financeiros na
cidade, ampliando a oferta de serviços de atendimento à criança, ao adolescente e às suas
famílias, conforme plano de governo apresentado.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.590/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar braços nos postes e
lâmpadas de iluminação pública na Rua Júlio Mori, em trecho que interliga o Jardim Ouro
Verde ao Jardim Santa Felicidade.
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RAQUEL BORGES SPADA
2.591/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir banheiros nas praças
que acontecem “Feira da Lua” e na Praça Miguel Mofarrej.
APARECIDO LUIZ
2.592/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 376/2017, que solicita a instalação
de iluminação pública em área verde no Parque Pacheco Chaves, próximo à EMEF "Prof.
Jorge Herkrath".
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.593/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para ampliar o
programa Pontos de Encontro, principalmente nos bairros com maior concentração de pessoas
na terceira idade, conforme plano de governo apresentado.
2.594/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para ampliar as
condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com ofertas de serviços e
atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de
vulnerabilidade, conforme plano de governo apresentado.
2.595/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar, em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, os Lares para Idosos com alto grau de
fragilidade, conforme plano de governo apresentado.
2.596/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implantar políticas
voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de convivência, conforme plano de
governo apresentado.
2.597/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para garantir a
consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores social e
culturalmente discriminados, conforme plano de governo apresentado.
2.598/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para desenvolver
programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às mulheres, nos equipamentos
públicos municipais, conforme plano de governo apresentado.
2.599/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implementar o
atendimento à criança e ao adolescente em situação de abandono social, por meio do
programa de convivência familiar e comunitária, conforme plano de governo apresentado.
RAQUEL BORGES SPADA
2.600/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de horta comunitária em área comum da Rua Aristides Lemes Trindade - Jardim
Industrial.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.601/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o Centro de
Inclusão dos moradores em situação de rua, conforme plano de governo apresentado.
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RAQUEL BORGES SPADA
2.602/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de aulas de canto na AMO-SIM – Associação Mirim de Ourinhos – Serviços de
Integração de Meninas.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.603/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar no Município o
Projeto Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado.
2.604/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um projeto de
ginástica ao ar livre nas praças do Município, em parceria com as faculdades de Educação
Física.
CÍCERO DE AQUINO
2.605/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se reestruturar as edificações do
“Tatersal” do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, com a finalidade de se realizar
atividades esportivas de MMA e afins.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.606/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a readequação
dos conselhos municipais, visando uma política pública adequada à nossa realidade, com o
fortalecimento das ações de combate à violência de vulneráveis e às drogas, conforme plano
de governo apresentado.
2.607/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a criação de um
programa municipal que garanta a integração dos programas de transferência de renda federal,
estadual e municipal, para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade,
conforme plano de governo apresentado.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.608/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar parcerias com as
faculdades de Enfermagem do Município, para que possam disponibilizar alunos estagiários
para a execução de exames, como de diabetes e pressão arterial, nas pistas de caminhada e
nas praças públicas.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.609/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a criação do
atendimento do Programa Redescobrindo Nossa História, com a divulgação dos pontos
históricos da cidade, conforme plano de governo apresentado.
2.610/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a criação do
Programa Criar, que oferece cursos profissionalizantes visando à geração de renda, conforme
plano de governo apresentado.
2.611/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a ampliação dos
Centros de Referência da Assistência Social, conforme plano de governo apresentado.
3

2.612/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a ampliação da
cobertura socioassistencial domiciliar, conforme plano de governo apresentado.
2.613/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a promoção de
meios para mitigar a pobreza e as desigualdades sociais, através de mecanismos efetivos de
assistência e reinserção social, para a população carente, conforme plano de governo
apresentado.
2.614/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a criação do
Departamento de Segurança Urbana, responsável pela coordenação da política municipal de
prevenção da violência, conforme plano de governo apresentado.
2.615/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para a adaptação da
estrutura e a atuação dos órgãos de segurança às particularidades de cada região, alocando
efetivos, instalações e equipamentos policiais, com base no mapeamento e na caracterização
de incidentes, conforme plano de governo apresentado.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / CÍCERO DE AQUINO / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.616/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Fundo Municipal do
Esporte.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.617/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar a Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.618/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para assegurar o
esporte para pessoas com deficiência, nas diversas modalidades, como: basquete, futebol de
cinco e atletismo, entre outras, conforme plano de governo apresentado.
2.619/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para estimular o
trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência, conforme plano de governo
apresentado.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.620/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar patrolamento e
colocação de fresa asfáltica na Rua de Acesso 2, da Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.621/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar, por meio de
parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas, conforme plano de governo
apresentado.
2.622/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para incentivar o setor
privado e as ONGs a gerarem alternativas de moradia para pessoas idosas sem proteção
familiar, conforme plano de governo apresentado.
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2.623/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para incentivar a
produção cultural e de lazer para pessoas idosas, conforme plano de governo apresentado.
2.624/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para incentivar
agências e operadores de turismo da cidade a promover atividades de lazer e turismo para a
população idosa, conforme plano de governo apresentado.
2.625/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para implementar uma
política de segurança eficiente e integrada com as polícias públicas, criando um programa de
prevenção e de combate à criminalidade, que articule com os diversos órgãos do governo,
conforme plano de governo apresentado.
2.626/17 - Requer informações a respeito de quando será normalizada a falta de
medicamentos nas unidades de saúde do Município.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.627/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se tomar providências em relação
ao cruzamento entre as Ruas Silva Jardim e do Expedicionário, visto o número reincidente de
colisão e acidentes entre motoristas no local.
2.628/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lixeiras nas Ruas
João Rolli e Maria Cavezalli Mella - Jardim Matilde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.629/17 - Requer informações sobre o andamento dos estudos para a realização do
contorno ferroviário no Município, bem como o custo estimado para a realização da obra.
2.630/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre os
cursos profissionalizantes disponibilizados aos jovens e adolescentes em nosso Município,
bem como o local onde são realizados esses cursos.
2.631/17 - Requer informações sobre a existência de levantamento de custo estimado
para a instalação de Ecopontos no Município.
2.632/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma Estação
Elevatória de Esgoto no Jardim Itaipava.
2.633/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se aumentar os pontos de coleta
de óleo usado no Município, bem como realizar uma ampla divulgação desses locais.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.634/17 - Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de
Assistência Social fornecer passagens para as pessoas carentes que desejam voltar para suas
cidades de origem.
2.635/17 - Requer informações sobre a quantidade de mudas de árvores adquiridas nos
anos de 2013 a 2016, especificando os valores e os nomes dos fornecedores.
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EDVALDO LÚCIO ABEL
2.636/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para priorizar as
mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais do Município,
conforme plano de governo apresentado.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.637/17 - Requer informações sobre os fiscais da Prefeitura Municipal.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.638/17 - Requer informações a respeito de cronograma e ações para criar o Centro de
Apoio e a Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência, conforme plano de governo
apresentado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.639/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.384/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada em área verde situada
entre as Ruas Vereador Adelino Breve e José Oliveira da Silva.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.640/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para potencializar, em
nível municipal, as ações do programa Brasil Sem Homofobia, conforme plano de governo
apresentado.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.641/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.694/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral, bem como instalar bancos na
Praça Tereza Gonçalves Chiaradia.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.642/17 - Requer informações a respeito de quais providências foram tomadas, como
abertura de sindicância ou processo administrativo, sobre o caso noticiado em jornais e redes
sociais com relação à denúncia de assédio do ex-Secretário da Cultura e atual Diretor da
Escola Municipal de Música "Maestro Américo de Carvalho", Sr. Paulo Flores, a uma aluna,
durante o Festival de Música ocorrido no final de julho.
2.643/17 - Requer informações sobre as providências que serão tomadas em relação à
água parada (empoçada) na Rua Belmiro Ribeiro da Silva, próximo à última casa do lado
esquerdo, defronte à pista de caminhada.
2.644/17 - Requer informações a respeito do inventário municipal de todos os locais onde,
possivelmente, ocorrem explorações de águas subterrâneas.
2.645/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.092/2017, que requer
informações a respeito dos cargos de confiança existentes na Prefeitura Municipal, SAE e
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO.
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2.646/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para criar o programa
Turma Cidadã, incluindo aspectos relacionados à cidadania e aos direitos humanos, conforme
plano de governo apresentado.
2.647/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para promover
campanhas informativas sobre sexualidade e drogadição, conforme plano de governo
apresentado.
2.648/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para implantar o projeto
Primeiro Emprego, para oferecer qualificação socioprofissional a jovens de 16 a 24 anos,
desempregados, com renda mensal per capita de até meio salário-mínimo, conforme plano de
governo apresentado.
2.649/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para criar o programa
Juventude Cidadã, por meio de adequação de cursos que atendam as reais necessidades dos
jovens da cidade, conforme plano de governo apresentado.
2.650/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para transformar as
praças públicas em espaços destinados a ações esportivas e culturais, respeitando a
diversidade das regiões da cidade, conforme plano de governo apresentado.
2.651/17 - Requer informações a respeito do cronograma e ações para assegurar a
acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação de calçadas e acessos a
prédios públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de
familiares para a reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal nº
5.296/04, conforme plano de governo apresentado.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.652/17 - Requer informações sobre providências tomadas com a suspensão da
transferência dos recursos financeiros no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE -, por ação culposa/dolosa das gestões anteriores.
APARECIDO LUIZ
2.653/17 - Reitera, em todos os expressos termos, a Indicação nº 488/2017, que solicita
melhorias na pintura de sinalização de solo da Rua Maria Pacheco e Chaves, defronte à EMEF
"Prof. Jorge Herkrath".
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.654/17 - Requer informações sobre a empresa que presta serviços de roçada e limpeza
no Município.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.655/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar para mão única de
direção a Rua Santa Catarina, sentido centro/bairro, no trecho entre as Ruas Duque de Caxias
e Maranhão.
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INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.570/17 - Solicita a instalação de lombofaixa e placas de sinalização (Escola) na Avenida
Presidente Dr. Getúlio Vargas, próximo ao nº 536, defronte à Escola Espaço Crescer.
RAQUEL BORGES SPADA
1.571/17 - Solicita poda de árvores ao redor da Associação de Moradores de Bairros do
Jardim Itamaraty.
APARECIDO LUIZ
1.572/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra, defronte à Padaria Gerpão.
1.573/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Avenida
Heraldo Nascimento Abujamra, defronte ao Mercado Garota.
RAQUEL BORGES SPADA
1.574/17 - Solicita a instalação de um poste de iluminação pública no campo de futebol do
Jardim Guaporé.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.575/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade no cruzamento
das Ruas Joaquim de Azevedo – Jornalista – e Álvaro Ferreira de Moraes.
1.576/17 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Maria
Virgínia Leite Monteiro e João Moya Restoy – Jardim Ouro Verde.
1.577/17 - Solicita a recuperação de balanção de concreto no cruzamento das Ruas
Manoel Miranda Filho – Manégas – e Aristides Lemes Trindade – Jardim do Sol II.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
1.578/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Rafael Segundo
Hernandez Dominguez "Dom Rafa".
RAQUEL BORGES SPADA
1.579/17 - Solicita o conserto dos portões de entrada do NEI "Albert Sabin".
1.580/17 - Solicita a instalação de um portão, que se encaixe na mureta de segurança das
crianças, no NEI "Albert Sabin".
1.581/17 - Solicita a instalação de dois toldos na varanda do NEI "Albert Sabin", em razão
do vento e sol constantes.
1.582/17 - Solicita o conserto da válvula do chuveiro do NEI "Albert Sabin", porque a água
fica extremamente quente ou fria.
1.583/17 - Solicita a pintura da banheira do NEI "Albert Sabin".
1.584/17 - Solicita a raspagem da pintura e a impermeabilização das paredes dos
banheiros do NEI "Albert Sabin".
1.585/17 - Solicita o conserto do telhado do NEI "Albert Sabin", pois está com a cobertura
danificada.
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APARECIDO LUIZ
1.586/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Júlio Zaki
Abucham.
1.587/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vanderlei Costa.
1.588/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Sílvio Correia da
Silva.
1.589/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua João Dora.
1.590/17 - Solicita poda de árvore na Rua Dirce Barioto Brianez, defronte ao nº 144.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.591/17 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua Fernando
José Monteiro.
1.592/17 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua Stella
Maria Toloto.
1.593/17 - Solicita patrolamento, encascalhamento e limpeza na Rua Francisco Masiero,
no trecho entre as Ruas Sebastiana Cândida de Paula Carvalho e Stella Maria Toloto.
1.594/17 - Solicita a instalação de balanção de concreto no cruzamento da Rua Francisco
Masiero com a Rua Sebastiana Cândida de Paula Carvalho.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.595/17 - Solicita a instalação de iluminação pública na Rua Juan Vidal Santos - Jardim
Itaipava -, ao lado da Kikuchi.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.596/17 - Solicita limpeza em boca de lobo em toda a extensão da Rua Sebastiana
Cândida de Paula Carvalho.
1.597/17 - Solicita a implantação de lombofaixa ou redutor de velocidade na Rua
Jornalista Heron Domingues, defronte ao nº 474, entre as Ruas Álvaro Rolim e Antônio Segala
- Vila Brasil.
ABEL DINIZ FIEL
1.598/17 - Solicita a implantação de redutores de velocidade na Rua João Matias
Graciano - João do Fórum -, próximo ao nº 117 - Jardim São Carlos.
APARECIDO LUIZ
1.599/17 - Solicita poda de árvore na Rua Dirce Barioto Brianez, defronte ao nº 145.

MOÇÕES:
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
145/17 - De congratulações ao Sr. Filipe Alberto “O Violeiro”, pelo Show Brasil, Viola e
Canções, realizado no SESI de Ourinhos, e pelo resgate da música brasileira.
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146/17 - De congratulações ao servidor público municipal Marcelo Roberto e a toda a
equipe da Vigilância Epidemiológica, pelos relevantes serviços prestados com extrema
dedicação e profissionalismo.
TODOS VEREADORES
147/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Valdomiro de Almeida Rosa.
ÉDER JÚLIO MOTA
148/17 - De congratulações à Sra. Ida Carolina Marcante Cruz, pela aposentadoria
conquistada, como Assistente Técnico II, após 35 anos de excelentes serviços prestados à
Prefeitura Municipal.
149/17 - De congratulações e aplausos ao Veterinário Dr. Alcides Benedito Leme da Silva,
pelos relevantes serviços prestados em nosso Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
150/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Isabel Evaristo Vilas Boas.
ABEL DINIZ FIEL
151/17 - De congratulações ao Pastor Éverty Cristiano Neves, pelo aniversário de 6 anos
da Igreja Ministério Louvor e Adoração Luz do Mundo, situada no Parque Minas Gerais.
EDVALDO LÚCIO ABEL
152/17 - De congratulações e aplausos ao Sr. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro (Brigadeiro),
ao Sindicato Rural de Ourinhos e à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento de
São Paulo, por meio da CATI e seus colaboradores, pelo evento do Dia do Agricultor, realizado
no salão da AIOR, no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
153/17 - De congratulações ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin,
pela duplicação da Rodovia Raposo Tavares.
ÉDER JÚLIO MOTA
154/17 - De efusivas congratulações pelo notável trabalho investigativo da Polícia Civil de
Santa Cruz do Rio Pardo, sob o comando do Delegado de Polícia Coordenador Dr. Renato
Caldeira Mardegan, pertinente ao desvio milionário dos cofres públicos da Prefeitura daquela
cidade.
EDVALDO LÚCIO ABEL
155/17 - De congratulações e aplausos ao Secretário do Estado da Agricultura de São
Paulo, Sr. Arnaldo Jardim, pela presença no evento do Dia do Agricultor, realizado no salão da
AIOR, no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
156/17 - De congratulações ao servidor público Claudio Marzo de Souza Franco, pelos 25
anos de excelentes serviços prestados na Prefeitura Municipal.
RAQUEL BORGES SPADA
157/17 - De congratulações ao Dr. Salim Mattar, pela comemoração do Dia dos Pais.
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PROJETO DE LEI :
EDVALDO LÚCIO ABEL
55/17 - Dispõe sobre a criação da "Marcha para Jesus" no âmbito do município de
Ourinhos e dá outras providências.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de agosto de 2017.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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