16ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 21 DE MAIO DE 2018.
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 16ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 21 de maio de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação do Requerimento nº. 1.240/2018, remanescente da 13ª
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 101/2017, do VEREADOR
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA: Institui a Semana de Orientação Profissional para
o Primeiro Emprego no Município de Ourinhos e dá outras providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 103/2017, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Institui no Calendário Oficial do Município o "Dia
Municipal da Saúde e Bem-Estar do Homem" e dá outras providências.
3. Única Discussão e Votação: SUBSTITUTIVO Nº 2/2018, do VEREADOR ABEL
DINIZ FIEL: Ao Projeto de Lei nº. 22/2018, de iniciativa do Vereador Abel Diniz Fiel,
que institui o “Dia do Casamento Comunitário” no Calendário Oficial do Município e
dá outras providências.
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 22/2018, do VEREADOR
ABEL DINIZ FIEL: Institui o “Dia do Casamento Comunitário’’ no Calendário Oficial
do Município e dá outras providências.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 16 de maio de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 16ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
1.387/18 - Requer nova dilação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada
pelo Ato nº 05/2017.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.388/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se proibir o estacionamento de
veículos em toda a extensão no lado direito da Rua Hermínio Joaquim dos Remédios, no sentido
centro/bairro.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.389/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar, com urgência, a
interdição do cruzamento existente na Avenida Antônio de Almeida Leite "Tonico Leite", com a
Rua Narciso Nicolosi, pois há registro de diversos acidentes de trânsito no local.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / RAQUEL BORGES SPADA
1.390/18 - Requer informações, junto à empresa Circular Cidade de Ourinhos, sobre a
possibilidade de se reativar o ponto de parada de ônibus circular existente na Rua Lázaro Amaro
Moreira, defronte ao nº 22, em atendimento ao abaixo-assinado dos moradores.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.391/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se reduzir o peso das mochilas dos alunos do nível II da Rede Municipal de
Ensino.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.392/18 - Requer informações a respeito dos planos e ações, para o segundo semestre de
2018, referentes ao destino e descarte dos resíduos sólidos no Município.
1.393/18 - Requer informações a respeito dos planos e ações realizadas nos últimos 12
meses quanto à fiscalização das obras irregulares construídas em áreas de risco e de preservação
permanente.
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1.394/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar, em caráter de urgência,
pontos de coleta de resíduos sólidos espalhados, estrategicamente, em nosso Município.
1.395/18 - Requer informações a respeito do cronograma de obras, para o segundo
semestre, do Programa Asfalto 100%, informando as datas e ruas beneficiadas no ano de 2018.
1.396/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha educativa
visando prevenir e coibir acidentes de trânsito no Município.
1.397/18 - Requer informações sobre os planos e ações, para o segundo semestre de 2018,
para eliminar as filas de espera de exames médicos de alta complexidade.
1.398/18 - Requer informações sobre cada farmacêutico responsável por posto de saúde,
bem como informações a respeito do farmacêutico responsável pela UPA "Dr. Hélio Migliari Filho",
informando também a carga horária de trabalho de cada um.
1.399/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se alterar o local do ponto de ônibus
no cruzamento da Avenida Jacinto Ferreira de Sá com a Rua Jerônimo Althero Filho.
1.400/18 - Requer informações a respeito dos estudos e ações realizadas pela Prefeitura
Municipal visando zerar as filas de cirurgias eletivas na nossa cidade.
1.401/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de funcionários
no Município que trabalham no recolhimento de galhada.
1.402/18 - Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar campanha educativa
visando prevenir e coibir as queimadas no Município.
ABEL DINIZ FIEL
1.403/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção elétrica em
todas as escolas municipais, visando a troca de lâmpadas queimadas, manutenção nos
interruptores e nas tomadas, verificando o risco de acidentes com descarga elétrica.
1.404/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção hidráulica
preventiva, em todas as escolas municipais, visando a troca de torneiras com vazamento, revisão
em tubulações e caixas de água para verificar possíveis vazamentos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.405/18 - Requer informações a respeito de taxa cobrada na matrícula e na rematrícula das
aulas de natação e hidroginástica.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.406/18 - Requer informações a respeito da fiscalização das penas alternativas no município
de Ourinhos.
1.407/18 - Requer informações a respeito de projeto de transferência dos servidores de
limpeza urbana (GARIS) da Superintendência de Água e Esgoto - SAE - para a Prefeitura
Municipal de Ourinhos.
1.408/18 - Requer informações a respeito de quanto foi gasto com a locação de máquinas e
caminhões pela Prefeitura Municipal e pela Superintendência de Água e Esgoto - SAE, de janeiro
de 2017 até a presente data.
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CÍCERO DE AQUINO
1.409/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o passeio público da
Praça do Esportista Oswaldo Lazarini.
1.410/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma cobertura bem ampla
na área central da Praça do Esportista Oswaldo Lazarini, pois os moradores do Jardim Matilde
realizam, semanalmente, novenas e orações.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.411/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura no
final da Rua Domingos Ângelo, entre as Ruas João Bond e Ezelino Zorio Maulen, com a
pavimentação asfáltica, guias, galerias de águas pluviais e rede de esgoto.
1.412/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura no
final da Rua Alice Teixeira de Oliveira, com a pavimentação asfáltica, guias, galerias de águas
pluviais e rede de esgoto - Jardim São Judas Tadeu.
1.413/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar toda a infraestrutura na
Rua Nelson José da Costa, com pavimentação asfáltica, guias, galerias de águas pluviais e rede
de esgoto - Jardim São Judas Tadeu.
EDVALDO LÚCIO ABEL
1.414/18 - Requer informações de quando Ourinhos receberá o selo de Município de
Interesse Turístico, onde possibilita receber recursos para incremento no setor, principalmente
porque cidades de menor porte da região já estão recebendo.
1.415/18 - Requer informações a respeito de quais os valores mensais pagos com a
Organização Social Pró-Vida, desde o início do contrato.
1.416/18 - Requer a expedição de certidão sobre o inteiro teor do Processo nº 790/2018,
Inexigibilidade de Licitação nº 13/2018.
1.417/18 - Requer informações a respeito do evento realizado em próprio municipal com o Dj
e produtor ALOK, no dia 12 de maio.
1.418/18 - Requer informações a respeito de lista das(os) servidoras(os) cozinheiras(os) e
auxiliares de cozinha por unidade escolar municipal.
1.419/18 - Requer informações a respeito dos valores empenhados no total de R$
3.997.854,04 para a Organização Social Pró-Vida, gestora da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
APARECIDO LUIZ
1.420/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir creche infantil no Jardim
Santos Dumont.
1.421/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a criação do
Conselho Antidrogas do Município.
1.422/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção na academia
de saúde do Jardim Itamaraty.
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CÍCERO DE AQUINO
1.423/18 - Requer informações sobre se houve processo licitatório para exploração do
estacionamento do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, no Evento Vive La Fête / Especial
de 12 anos, realizado nos dias 12 e 13 de maio, esclarecendo, ainda, os valores arrecadados e o
número de veículos que utilizaram os serviços.
1.424/18 - Requer o envio de cópias dos alvarás que autorizou o uso do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá, para realização do Evento Vive La Fête / Especial de 12 anos,
nos dias 12 e 13 de maio.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.425/18 - Requer informações sobre o cronograma para realização do Projeto “Cidade Viva”
na Vila Nova Sá.
APARECIDO LUIZ
1.426/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder transporte coletivo e
exames pré-natal gratuitos às mulheres que estejam no período de gestação.
RAQUEL BORGES SPADA
1.427/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que os
taxistas voltem a trabalhar no portão de entrada do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
1.428/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar playground no Jardim
Guaporé.
1.429/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que o
Núcleo de Saúde - Jardim Guaporé fique aberto até as 17 horas.
1.430/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para
disponibilizar um pediatra e um dentista, ao menos uma vez por semana, no Núcleo de Saúde Jardim Guaporé.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.431/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia de saúde no
Jardim Brilhante, conquistada através do Deputado Wellington Moura, junto à Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.432/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se destinar uma área para descarte
e transbordo de resíduos sólidos de classe 1, 2 e 3, provenientes de residências, construção civil,
indústrias, comércio, hospitais, munícipes ou empresas que realizam esse tipo de coleta, evitando
descartes irregulares.
1.433/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma usina de
compostagem, que permita a decomposição biológica do material orgânico contido nos lixos.
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1.434/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE -, sobre quais são os planos e ações de investimento para o segundo semestre de 2018,
visando à realização de melhorias no tratamento de água, esgoto e aterro sanitário.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.435/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir rotatória na confluência
da Avenida Henrique Migliari com as Ruas Moacir Cassiolato e José do Patrocínio.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.436/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar o número de funcionários
para trabalhar na área de limpeza, roçada e poda de árvores.
APARECIDO LUIZ / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE / ABEL DINIZ FIEL
1.437/18 - Requer informações relativas aos cargos de Procurador Jurídico da
Superintendência de Água e Esgoto (SAE) e do Instituto de Previdência do Município de Ourinhos
(IPMO).
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.438/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Matilde.
1.439/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Nazareth.
1.440/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Santa Catarina.
1.441/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Santa Fé.
1.442/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Oriental.
1.443/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
1.444/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Ouro Fino.
1.445/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" na Vila Christoni.
1.446/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Ouro Verde.
1.447/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" na Vila São Luiz.
1.448/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Conjunto Habitacional Caiuá.
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1.449/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Paulista.
1.450/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Parque Valeriano Marcante.
1.451/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Primavera.
1.452/18 - Requer informações a respeito do cronograma para realização do Projeto "Cidade
Viva" no Jardim Quebec.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.453/18 - Requer urgência especial de votação à Proposta de Emenda à Lei Orgânica do
Município nº. 01/2018.
1.454/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2018.
1.455/18 - Requer urgência especial de votação ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2018.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
1.405/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Profa. Judith Leonis Villas Boas".
1.406/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Manuel Bandeira".
1.407/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Profa. Maria José Ferreira (Mazé)".
1.408/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Monteiro Lobato".
1.409/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Nhandeara".
1.410/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Pacheco Chaves".
1.411/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Vinicius de Moraes".
1.412/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Viriato Corrêa".
1.413/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Abelardo Pinto".
1.414/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Angelina Perino".
1.415/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Clara Augusta de Noronha".
1.416/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá".
1.417/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Érico Veríssimo".
1.418/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Itaipava".
1.419/18 - Solicita a troca de areia na EMEI "Orlando Quagliato".
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
1.420/18 - Solicita melhorias e revitalização próximo ao Córrego Monjolinho, entre as Ruas
Porfírio Theodoro e Francisco de Vecchi Filho - Jardim Ouro Verde.
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1.421/18 - Solicita pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade na Rua José Justino
de Carvalho, defronte ao nº 1.540.
APARECIDO LUIZ
1.422/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Deoclides Tavares, defronte ao nº 70.
1.423/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Deoclides Tavares, defronte ao nº 60.
1.424/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Vicentino Diego Robles Godoy, defronte ao
nº 48.
1.425/18 - Solicita roçada e limpeza no NEI "Curupira" - Jardim Itamaraty.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.426/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade próximo ao cruzamento das Ruas
João Rolli e Rio de Janeiro.
RAQUEL BORGES SPADA
1.427/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Adelaide Mantovani Alves da Silva".
1.428/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Albert Sabin".
1.429/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Carlos Ferreira Felipe".
1.430/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Curumim".
1.431/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Curupira".
1.432/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Enry César Cury Negrão".
1.433/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Jenny Moraes Ferreira de Sá".
1.434/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Maria Braz".
1.435/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Marupiara".
1.436/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Dulcinéia Aparecida Silvestrini Martins".
1.437/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Profa. Hilda Kortz Amaral Santos".
1.438/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha".
1.439/18 - Solicita a troca de areia no NEI "Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico".
ABEL DINIZ FIEL
1.440/18 - Solicita, em caráter de urgência, corte de árvore na Rua Rafael Segundo
Hernandez Dominguez "Dom Rafa", defronte ao nº 275 - Jardim São Judas Tadeu.
1.441/18 - Solicita, em caráter de urgência, reparos na pavimentação asfáltica da Rua Edwin
Haslinger (Leopoldo), nas proximidades da ponte sobre o Córrego Água da Veada - Jardim
Guaporé.
CÍCERO DE AQUINO
1.442/18 - Solicita retirada de galhada na Rua Benedito Perino, defronte ao nº 744 - Jardim
Ouro Fino.
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1.443/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Alameda Arcângelo Brianez, no
cruzamento com a Alameda José da Cruz Thomé.
RAQUEL BORGES SPADA
1.444/18 - Solicita o conserto do alambrado da EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.445/18 - Solicita melhorias e conserto dos aparelhos da academia ao ar livre do Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
RAQUEL BORGES SPADA
1.446/18 - Solicita o conserto de calha na EMEF "Profa. Nilse de Freitas".
1.447/18 - Solicita poda de árvore na Avenida Horácio Soares, defronte ao nº 1.511 - Jardim
Paulista.
1.448/18 - Solicita reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão da
Rua Afonso Ferrazoli - Jardim do Sol.
1.449/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Domingos Bellei - Vila Nossa Senhora de Fátima.
1.450/18 - Solicita recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Pedro Médici - Jardim Eldorado.
1.451/18 - Solicita troca de lâmpada na Rua Paschoal Pagani, defronte ao nº 971 - Jardim
Eldorado.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.452/18 - Solicita pintura de faixa de pedestres defronte à EMEF "Jornalista Miguel Farah" Jardim Ouro Verde.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.453/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico na viela localizada na Rua
Vitório Christoni, defronte à entrada do SENAI - Jardim Santa Fé.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.454/18 - Solicita a instalação de lombada ou lombofaixa na Rua Ovídio Gregório de Jesus,
próximo ao nº 680.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
1.455/18 - Solicita melhorias em área verde no final da Alameda Vereador e Presbítero
Salomão de Moraes - Jardim Santa Fé.
ÉDER JÚLIO MOTA
1.456/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Venceslau Braz, próximo ao nº 108.
EDVALDO LÚCIO ABEL
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1.457/18 - Solicita limpeza ou notificação do proprietário do terreno situado de esquina das
Ruas República e Brasílica Machado Bahia.
1.458/18 - Solicita recolhimento de galhada na rotatória das Ruas Clorivaldo Migliari e João
Dora - Nova Ourinhos.
1.459/18 - Solicita recolhimento de galhada na Rua Antônio Francisco Saladini, próximo ao nº
137 - Parque Pacheco Chaves.
CÍCERO DE AQUINO
1.460/18 - Solicita a instalação de mais bancos de concreto, bem como pintura nos bancos já
existentes, na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini.
ABEL DINIZ FIEL
1.461/18 - Solicita, em caráter de urgência, a troca de lâmpada queimada na Rua Eurico
Amaral Santos, em frente ao nº 615 - Jardim Eldorado.
1.462/18 - Solicita, em caráter de urgência, a roçada, limpeza e construção de calçada na
Rua República, próximo ao nº 1.603 - Vila Santa Maria.
1.463/18 - Solicita, em caráter de urgência, a troca de lâmpada queimada na Rua Eurico
Amaral Santos, no poste nº 804944 - Jardim Eldorado.
CÍCERO DE AQUINO
1.464/18 - Solicita o extermínio dos formigueiros na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini.
APARECIDO LUIZ
1.465/18 - Solicita a poda de cinco árvores na Rua Vicentino Diego Robles Godoy, defronte
ao nº 218 - Parque Pacheco Chaves.
1.466/18 - Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos” no cruzamento das Ruas
Vicentino Diego Robles Godoy e Nelson Marcelino da Silva - "Capitão" - Parque Pacheco Chaves.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.467/18 - Solicita a poda de árvores nas áreas interna e externa do Seminário Josefino
Nossa Senhora de Guadalupe, localizado na Rua Amazonas nº 1.119 - Vila Perino.
1.468/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Pedro Rodrigues Martins, próximo ao nº
202 - Jardim Paulista.
RAQUEL BORGES SPADA
1.469/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Rua São Paulo, defronte ao nº 506.
1.470/18 - Solicita reimplantação do ponto de ônibus circular na Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo) - Jardim Guaporé.

MOÇÕES:
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RAQUEL BORGES SPADA
82/18 - De congratulações ao Sebrae, pelos 20 anos do escritório regional em Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
83/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Antônia Rodrigues Sedassari.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
84/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Soriano da Silva.
85/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Pionti Volpe.
86/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Álvaro Ferrazoli.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
13/18 - Dispõe sobre a Revisão Decenal do Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá
outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 16 de maio de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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