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41ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 26 DE NOVEMBRO 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 41ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 26 de
novembro de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE

EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs. 2.562, 2.563, 2.565, 2.567,
2.572, 2.573, 2.574, 2.577, 2.578, 2.579 e 2.588/2018, 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 COMPLEMENTAR Nº
24/2018, do PREFEITO MUNICIPAL: Revoga a Lei Complementar nº. 923,
de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a doação de área em favor
da ACE - Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos e dá outras
providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
26/2018, do PREFEITO MUNICIPAL: Revoga a Lei Complementar nº. 774,
de 8 de dezembro de 2011, que autoriza a concessão de direito real de
uso e posterior doação de imóvel a favor do Sindicato Rural de Ourinhos,
destinado à instalação de sua sede social e dá outras providências.

3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de novembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 41ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
ABEL DINIZ FIEL
2.598/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas denominativas
com o logo "100 anos de Ourinhos" nos patrimônios públicos do Centro de Convivência Jornalista
Benedicto da Silva Eloy.
CÍCERO DE AQUINO
2.599/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se conceder a isenção com a
imunidade tributária recíproca às associações reconhecidas de utilidade pública sem fins
lucrativos.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.600/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 598/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar, por meio de pintura, a Base Comunitária da Polícia Militar
da Praça Melo Peixoto.
2.601/18 - Requer informações sobre a conclusão das pinturas de sinalização de solo no
Jardim Europa, em razão das obras de recapeamento asfáltico que foram realizadas no bairro.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.602/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se transferir o semáforo da Rua do
Expedicionário, do cruzamento com a Rua Dom Pedro I, para o cruzamento com a Rua Lopes
Trovão, visando facilitar o trânsito de veículos da Rodovia Raposo Tavares em direção ao Pão de
Açúcar.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.603/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar iluminação de Natal,
defronte ao Centro Popular de Compras "Camelódromo" na Rua Dr. Antônio Prado.
2.604/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar alambrado no campo de
futebol do Conjunto Habitacional Caiuá (CDHU), bem como construir vestiários com banheiros e
chuveiros.
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2.605/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.363/2018, que solicita a construção
de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a
Rua Orlando Azevedo, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas
Gerais.
2.606/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.364/2018, que solicita a construção
de escadaria com corrimão na Rua Vereador Geraldo Bernardini, próximo ao cruzamento com a
Rua Antônio Nicomedes Peixe, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Boa
Esperança.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.607/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação de vagas para estacionamento de veículos no CAPS da Vila Recreio.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.608/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar pontos de carga e descarga
na Rua do Expedicionário.
2.609/18 - Requer informações a respeito das ações realizadas pelo Poder Público, nos
últimos 30 dias, visando inibir a proliferação de escorpiões no Município.
2.610/18 - Requer informações, junto ao Centro POP, a respeito das ações realizadas no
Município visando diminuir o número de mendigos e andarilhos, que perambulam pelo centro da
cidade, bem como quais as atividades oferecidas aos usuários pela referida instituição.
2.611/18 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a
possibilidade de se aumentar o número de seguranças durante os jogos de campeonatos
promovidos e realizados pelo Município.
2.612/18 - Requer informações a respeito da constante falta de água que vem ocorrendo em
vários bairros do Município nos últimos 30 dias.
RAQUEL BORGES SPADA
2.613/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar Núcleo de Atendimento
à Obesidade Infantil.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.614/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada na
Rua Edwin Haslinger (Leopoldo) - Jardim Guaporé.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.615/18 - Requer informações a respeito de quantas lâmpadas de LED e reatores foram
adquiridos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano nos exercícios
de 2017 e 2018.
2.616/18 - Requer informações a respeito da segurança pública no Terminal Rodoviário de
Passageiros de Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.617/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.536/2018, que solicita reperfilamento
asfáltico no pátio de estacionamento de veículos da UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
2.618/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.574/2018, que solicita a construção
de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua Brasil,
para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino.
2.619/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.575/2018, que solicita a construção
de escadaria com corrimão na Avenida Nilo Signorini, próximo ao cruzamento com a Rua 13 de
Maio, para o acesso de pedestres à Rodovia Raposo Tavares - Vila Perino.
2.620/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.600/2018, que solicita a recuperação
de dois quebra-molas defronte à EMEF "Profa. Adelaide Pedroso Racanello" - Vila Mano.
2.621/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.626/2018, que solicita reparos e
pintura da EMEI "Angelina Perino".
2.622/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.658/2018, que solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED na Praça Tereza Gonçalves Chiaradia.
CÍCERO DE AQUINO
2.623/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando efetuar
pintura e a instalação de trave de basquete na quadra poliesportiva do Centro Social Urbano CSU.
2.624/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se reformar o escadão localizado na
Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho.
2.625/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de
solo, bem como instalar redutores de velocidade na Rua Vitório Christoni.
2.626/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
instalação de placa que sinalize a Travessa Tiradentes, pois a ausência de sinalização dificulta
sua localização.
2.627/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à troca
ou reforma dos equipamentos de saúde já existentes no Centro Social Urbano - CSU.
2.628/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 202/2018, que solicita roçada e limpeza
na praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária.
2.629/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 368/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar a praça da Rua Henrique Terçariol - Vila Operária.
2.630/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 369/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se revitalizar os brinquedos da praça da Rua Henrique Terçariol - Vila
Operária.
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2.631/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 370/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre na praça da Rua Henrique Terçariol - Vila
Operária.
RAQUEL BORGES SPADA
2.632/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar um setor de nutrição e
uma cozinha, onde será testado, calculado e pesado todos alimentos que irá ser servido nas
escolas e creches, sendo que são 20.000 alunos nas escolas públicas.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.633/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se estudar um novo REFIS, a fim de
acolher a necessidade daqueles que perderam a data determinada do último parcelamento.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.634/18 - Requer informações sobre planos e ações que serão realizados no Município, em
caráter emergencial, a fim de cumprir a falta de médicos.
CÍCERO DE AQUINO
2.635/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
alteração do sentido do trânsito para mão dupla na Rua Dr. Antônio Prado, no trecho entre à Praça
Henrique Tocalino até a Avenida Jacinto Ferreira de Sá.
APARECIDO LUIZ
2.636/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender o canteiro central da
Avenida Jacinto Ferreira de Sá até a rotatória que dá acesso à Rua Rafael Cassetari.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.637/18 - Requer informações, junto à SAE, sobre a possibilidade de se adquirir gerador de
energia portátil, para ser usado em caráter de urgência e emergência, visando combater a
ausência de água provocada pela falta de energia.
CÍCERO DE AQUINO
2.638/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 253/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo, inclusive faixa de pedestres, na Rua Rio de Janeiro, cruzamento com a Rua
Chavantes, Rua José das Neves Júnior, em toda a extensão da Rua Ipaussu, Rua Antônio Netto,
cruzamento com a Rua José Justino de Carvalho, Rua Ipaussu, cruzamento com a Rua José
Justino de Carvalho, Rua São Pedro do Turvo, cruzamento com a Rua Chavantes, Rua José das
Neves Júnior, Rua Ipaussu, cruzamento com a Rua Antônio Netto, e em toda a extensão da Rua
Antônio Marquezano.
2.639/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca do alambrado do
NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe" - Vila Christoni.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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2.640/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.004/2018, que requer
informações sobre as obras da nova unidade básica de saúde do Jardim Matilde, com recursos
provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo Trípoli, visto que, segundo
informações, as obras estão paralisadas.
APARECIDO LUIZ
2.641/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.222/2018, que solicita a instalação de
ponto de circular na Rua Sargento Lázaro Rodrigues de Araújo, próximo ao Mercado Primavera Residencial Recanto dos Pássaros III.
CÍCERO DE AQUINO
2.642/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir no Calendário Oficial do
Município, a Expo Tattoo, que se tornou um importante evento do Município, reunindo, a cada ano,
mais e mais pessoas de diversos lugares do país.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.643/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 180/2017, que solicita operação "tapa
buracos" ou recapeamento asfáltico na Rua José Pedroso - Parque Minas Gerais.
2.644/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.048/2018, que requer
informações sobre o cronograma de melhorias no asfalto e na iluminação pública em toda a
extensão do Jardim Itamaraty.
2.645/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.673/2017, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na infraestrutura em toda a extensão
do Jardim São Silvestre.
2.646/18 - Requer informações sobre quanto foi gasto com placas de sinalização e pintura de
solo de janeiro de 2017 até a presente data.
2.647/18 - Requer informações sobre a quantidade de pessoas que foram vítimas de picadas
de escorpião de janeiro de 2017 até a presente data.
2.648/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se dedetizar locais de risco, poços
de visitas de rede de água e esgoto, bueiros e bocas de lobo de todo o Município, com o objetivo
de controlar a proliferação de baratas e escorpiões.
2.649/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar projeto de isenção ou
descontos de taxas e impostos municipais para advogados recém-formados ou com até cinco
causas por ano.
2.650/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se organizar calendário anual e
cronograma trimestral de roçada e limpeza de praças, canteiros de vias públicas, terrenos e áreas
verdes no Município.

INDICAÇÕES:
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CÍCERO DE AQUINO
2.174/18 - Solicita a implantação de lombofaixa e redutor de velocidade na Rua José Justino
de Carvalho, entre os nºs 1.407 e 1.977, devido à alta velocidade de alguns veículos.
2.175/18 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Inelcino José de Oliveira, defronte ao nº 855
- Vila Soares.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.176/18 - Solicita roçada e limpeza geral em terreno da municipalidade na Rua Gaspar
Ricardo, ao lado da EMEI "Dona Josefina da Silva e Sá".
2.177/18 - Solicita providências em relação às lâmpadas queimadas na Rua Xisto Antônio de
Souza, ao lado do nº 351.
2.178/18 - Solicita providências em relação a dois terrenos na Rua Narciso Migliari, ao lado
do nº 1.094, para que realize roçada e limpeza do local.
2.179/18 - Solicita poda de árvore na Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado -, às
margens do Córrego Christoni.
2.180/18 - Solicita providências em relação à galeria de águas pluviais sem tampa em área
da municipalidade na Rua Xisto Antônio de Souza, às margens do Córrego Christoni - Jardim
Colorado.
2.181/18 - Solicita providências em relação aos pneus abandonados na Rua Xisto Antônio de
Souza, ao lado do nº 351.
2.182/18 - Solicita providências em relação a terreno da municipalidade na Rua Antônio
Fantinatti, ao lado do nº 221 - Jardim Colorado.
2.183/18 - Solicita providências em relação ao mato e sujeira nas margens do Córrego
Christoni da Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado.
2.184/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno na Rua Ana Neri, ao lado do nº 115.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.185/18 - Solicita a notificação dos proprietários de terrenos localizados na Rua Milton
Crivelli - Jardim Guaporé, para que construam passeio público e mureta de proteção.
2.186/18 - Solicita a implantação de redutores de velocidade na Rua Edwin Haslinger
(Leopoldo) - Jardim Guaporé.
APARECIDO LUIZ
2.187/18 - Solicita roçada e limpeza na Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty.
2.188/18 - Solicita roçada no entorno da Associação de Moradores de Bairros do Jardim
Itamaraty.
2.189/18 - Solicita reperfilamento asfáltico na Rua Tereza Gonçalves Chiaradia - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.190/18 - Solicita pintura de faixas demarcatórias defronte ao Esporte Clube Olímpico - Vila
Perino.
APARECIDO LUIZ
2.191/18 - Solicita limpeza e retirada de entulho na Rua Sebastião Domingos Arantes, nas
proximidades do n° 132.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.192/18 - Solicita providências em relação à boca de lobo sem tampa localizada em área da
municipalidade na Rua Xisto Antônio de Souza - Jardim Colorado.
2.193/18 - Solicita roçada e limpeza nas margens do Córrego Monjolinho, nas proximidades
do Jardim dos Bandeirantes e jardim Santa Felicidade.
APARECIDO LUIZ
2.194/18 - Solicita pintura de sinalização de solo, bem como de faixa de pedestres na Rua do
Expedicionário, defronte ao CENAIC.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.195/18 - Solicita providências em relação ao terreno na Rua Narciso Migliari, ao lado do nº
1.065 - Vila Nova Sá.
2.196/18 - Solicita providências em relação ao terreno da municipalidade na Rua Maria José
Vieira Fernandes, ao lado do nº 172 - Jardim Colorado.
ABEL DINIZ FIEL
2.197/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em frente à EE "Prof. José Maria Paschoalick",
na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel.
CÍCERO DE AQUINO
2.198/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Sebastião Miranda, defronte ao nº 280 - Vila
Adalgiza.
2.199/18 - Solicita a retirada de galhada na Rua Domingos Jorge, defronte ao nº 135.
2.200/18 - Solicita a retirada de galhada no cruzamento das Ruas Pedro Fernandes Sândano
e Manoel dos Reis - Vila Adalgiza.
2.201/18 - Solicita a retirada de galhada na sede social do Cosmos Futebol Clube, localizada
na Estrada de Guaraiúva.
2.202/18 - Solicita a retirada de galhada em todas as ruas da Vila Christoni.
2.203/18 - Solicita a retirada de galhada em todas as ruas das Vilas Nova Sá e Nova
Christoni (Barra Funda).
2.204/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Elziro Ribeiro da Silva, defronte aos nºs
152 e 272 - Jardim Brilhante.
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2.205/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Geraldo Alves, defronte aos nºs 111 e
561 - Jardim Brilhante.
2.206/18 - Solicita operação "tapa-buracos" no cruzamento das Ruas Orlando Chiaradia e
Elziro Ribeiro da Silva - Jardim Brilhante.
2.207/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Travessa Tiradentes - Vila Christoni.
2.208/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Abrahão da Silva Cabral, defronte ao nº
58 - Jardim Brilhante.
2.209/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Dr. Cássio Ciampolini - Vila Nova Christoni.
2.210/18 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Bartholomeu Diaz
Martinês - Vila Christoni.
2.211/18 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Eduardo Peres, no trecho entre as Ruas
Rua Lourenço Jorge e Pedro de Toledo.
2.212/18 - Solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou
lombada) na Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, defronte ao nº 346.
2.213/18 - Solicita melhorias na iluminação pública, bem como a substituição por lâmpadas
de LED na praça localizada na Rua Henrique Terçariol - Vila Operária.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.214/18 - Solicita poda de árvores em toda a extensão da Rua Mário Gambale - Jardim Ouro
Verde.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.215/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Ari Barroso.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.216/18 - Solicita pintura para demarcação de estacionamento de motos na Rua Paulo Sá,
defronte ao nº 449.
2.217/18 - Solicita, com urgência, pintura de faixa amarela de sinalização de solo em ponto
de táxi na Rua São Paulo, ao lado do Banco Bradesco.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
270/18 - De congratulações aos organizadores do 3º Encontro de Carros Antigos, realizado
no dia 18 de novembro, na Praça Mello Peixoto.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
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271/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marta Londo da Silva.
CÍCERO DE AQUINO
272/18 - De congratulações aos organizadores da 3ª Expo Tattoo 2018, que contou com a
participação de grande público, inclusive de vários estados do país.
EDVALDO LÚCIO ABEL
273/18 - De congratulações à Microtec Papelaria e Informática, pela qualidade nos serviços
prestados, há anos, à população ourinhense.
274/18 - De congratulações ao Lar Santa Tereza Jornet, pelos excelentes serviços prestados
aos idosos.
RAQUEL BORGES SPADA
275/18 - De congratulações aos nutricionistas e equipe responsável pela merenda escolar da
rede municipal, pelos excelentes serviços prestados ao nosso Município.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
276/18 - De congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e à Escola Municipal de
Bailado de Ourinhos, pela realização do 13º Dança Ourinhos.
277/18 - De congratulações ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no
Estado de São Paulo - SESCOOP/SP e a todos os cooperadores: Colégio Pólis, Colégio Pólis
Kids, Sicred, Sicoob Credmota, Camda e Unimed.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
278/18 - De congratulações à Sra. Carla Zambelli Salgado, por ter sido eleita Deputada
Federal, pelo Partido Social Liberal, por São Paulo, fundadora do movimento nas ruas que
paralisou o Brasil.
279/18 - De congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela sua atuação,
apoio e respeito aos ideais para o desenvolvimento do País, bem como por todos esses anos de
trabalho na Câmara dos Deputados.
280/18 - De congratulações e aplausos ao Deputado Estadual Antonio Carlos Campos
Machado, nascido em Cerqueira Cesar, por mais uma conquista de reeleição, destacando-se
desde 1990, no meio legislativo, com dedicação e reconhecimento à sua atuação política e
parlamentar.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
281/18 - De congratulações e aplausos à Sra. Mariza Dias Martinez, proprietária da
Academia Mariza, pioneira na introdução da atividade em academia, desde o ano de 1978, na
cidade de Ourinhos.
SALIM MATTAR
282/18 - De pesar pelo falecimento do Dr. Jair Bernardelli.
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ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
283/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Jair dos Santos, gerente da Ouricar Chevrolet.
284/18 - De congratulações ao Studio de Danças e Pilates Eliane Brito, pela participação no
XI Concurso Internacional "CancunDanza" 2018, na cidade do México, entre 16 a 19 de novembro.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
285/18 - De congratulações à Casa de Carnes JP, pela inauguração do novo estabelecimento
na Rua Dr. Antônio Prado, no dia 17 de novembro.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
286/18 - De congratulações ao Padre Ademir Giuliano Leme de Oliveira e a todos os
paroquianos da Paróquia São Pio X, pela realização do almoço especial para os moradores do
centro POP e em situação de rua, ocorrido no Dia Mundial dos Pobres, celebrado dia 18 de
novembro.

PROJETOS DE LEI :
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
72/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça Pedro da Silva Carvalheiro).
73/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Praça João Ferreira de Araújo).

EMENDA:
CÍCERO DE AQUINO / ABEL DINIZ FIEL / ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
7/18 - EMENDA Nº. 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 59/2018, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2019, que acrescenta o Art. 5º, dispondo sobre as emendas individuais dos Vereadores ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual, renumerando, assim, o atual Art. 5º do referido Proje-to para 6º.
Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de novembro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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