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42ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 03 DE DEZEMBRO 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 42ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 03 de
dezembro de 2018, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências,
com leitura e deliberação do Relatório Final da CPI da Saúde Pública
(Ato nº 05/2017);
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs. 2.565, 2.567, 2.572, 2.573,
2.574, 2.577, 2.578, 2.579 e 2.588/2018, remanescentes da 40ª Sessão
Ordinária; e o Requerimento nº 2.636/2018, remanescente da 41ª
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. Primeira Discussão e Votação: EMENDA Nº 7/2018, dos VEREADORES
CÍCERO DE AQUINO / ABEL DINIZ FIEL / ALEXANDRE FLORENCIO
DIAS: 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
Projeto para 6º.
2. Primeira Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 59/2018, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2019.
_____ / _____
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3ª. PARTE

EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de novembro de 2018.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

Obs.:O Expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final
votação da ata, em decorrência da apreciação – em primeiro
turno – do projeto de lei orçamentária, enquanto que a
Ordem do Dia será reservada, exclusivamente, para
discussão e votação da matéria.

_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 42ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
2.654/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar cerca no arredor da pista
de automodelismo do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI).
APARECIDO LUIZ
2.655/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia da saúde, pista
de caminhada, bebedouros, iluminação pública e bancos e mesas de concreto em área
institucional localizada entre a Avenida Presidente Dr. Getúlio Vargas e a Rua Ricardo Otero.
2.656/18 - Requer informações sobre a possibilidade da Associação Santa Casa de
Misericórdia realizar o atendimento imediato às crianças e idosos que forem picados por
escorpiões, sem a necessidade de passar pela UPA "Dr. Hélio Migliari Filho".
2.657/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se interligar a Rua Cardoso Ribeiro e
a Avenida Joaquim Luiz da Costa.
2.658/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma Base Comunitária
da Polícia Militar no Jardim Itamaraty.
2.659/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a instalação
de câmeras de videomonitoramento na Rodovia Mello Peixoto, próximo ao Parque Pacheco
Chaves, devido à desativação do pedágio.
CÍCERO DE AQUINO
2.660/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.249/2018, que solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua João Beltrame.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.661/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.832/2018, que solicita pintura de
sinalização de solo (Faixa de Pedestre e “Pare”) em toda a extensão do Jardim Primavera.
2.662/18 - Requer informações da 1ª Companhia de Policiamento de Ourinhos, do 31º BPM/I
- Batalhão da Polícia Militar do Interior, a respeito da fiscalização sobre denúncias de excessos de
velocidade praticados pelos ônibus circular em Ourinhos.
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2.663/18 - Requer informações da 1ª Companhia de Policiamento de Ourinhos, do 31º BPM/I
- Batalhão da Polícia Militar do Interior, a respeito da fiscalização sobre os excessos de velocidade
praticados pelos mototáxis em Ourinhos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.664/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 116/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Álvaro Rolim - Vila Brasil.
2.665/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 117/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Luiz Bruzão - Vila Brasil.
2.666/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 118/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua André Gasparoto - Vila Brasil.
2.667/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 119/2018, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Prof. José Augusto de Oliveira - Vila Brasil.
2.668/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 460/2017, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Segala - Jardim Josefina.
RAQUEL BORGES SPADA
2.669/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar ponto de ônibus circular
na Rua Antônio Soares da Silva, na Praça Bertulino Custódio ou nas proximida-des.
CÍCERO DE AQUINO
2.670/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 812/2018, que solicita notificação de
proprietário para que realize roçada e limpeza em terreno da Rua Ernestina de Barros Carvalho,
ao lado do nº 96.
2.671/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 679/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à manutenção no poste de iluminação pública
da Rua Sílvio Correia da Silva - Nova Ourinhos -, cerca de 20 metros do nº 643, pois corre o risco
de cair.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.672/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.815/2018, que solicita, com urgência,
o conserto da calha da cobertura da quadra poliesportiva da EMEF "Profa. Nilse de Freitas" - Vila
Brasil.
2.673/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.869/2018, que solicita a substituição
da iluminação pública por lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua José Neves de Oliveira e
da Avenida José Marques de Souza.
2.674/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.737/2018, que solicita limpeza e
varrição periódica, ao menos uma vez por semana, em todas as praças do Município.
APARECIDO LUIZ
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2.675/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar equipe médica com
soro antiescorpiônico em todos os postos de saúde do Município.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.676/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 20/2017, que solicita recapeamento
asfáltico na Rua José Oliveira da Silva - Jardim Josefina.
2.677/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir um reservatório de água
no Parque Minas Gerais e adjacências.
2.678/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar academia ao ar livre e
pista de caminhada na Associação de Moradores de Bairros do Parque Minas Gerais.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.679/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirão de limpeza em
toda a cidade para combater a proliferação de escorpiões.
2.680/18 - Requer informações sobre quantos funcionários trabalham na varrição de nossa
cidade e quais bairros são atendidos.
2.681/18 - Requer informações sobre o valor arrecadado com a taxa de coleta de lixo, de
janeiro até a presente data, e o valor do custeio.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.682/18 - Encaminha minuta de projeto de lei que institui as diretrizes municipais para a
consciência e a segurança no trânsito no município de Ourinhos e dá outras providências.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
2.683/18 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE -, sobre o poço profundo na Vila Santa Maria, inaugurado em 29/07/2004.
CÍCERO DE AQUINO
2.684/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se tornar profissionalizante o curso
de serigrafia realizado na Biblioteca Ramal "Clarice Lispector".
APARECIDO LUIZ
2.685/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir passagem de nível
interligando as Ruas Rio de Janeiro e Gaspar Ricardo.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.686/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender a Lei Municipal nº
5.492/2010, que institui o serviço de “Disque Saúde”, considerando que esse projeto também está
no Plano de Governo do Prefeito Lucas Pocay Alves da Silva e visando facilitar para a população
ourinhense ao marcar consultas, principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos.
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2.687/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender a Lei Municipal nº
5.125/2007, que dispõe sobre prazo para atendimento de consultas médicas e exames de saúde
na Rede Pública Municipal a pacientes com idade igual ou superior a 65 anos e dá outras
providências.
2.688/18 - Requer informações sobre quanto foi gasto com reformas e melhorias na estrutura
do Teatro Municipal Miguel Cury, de janeiro de 2017 até a presente data.
2.689/18 - Requer informações a respeito de onde foram gastos R$ 100.000,00 (cem mil
reais), referente aos recursos da devolução do duodécimo da Câmara Municipal de 2017,
destinados à reforma do Teatro Municipal Miguel Cury, conforme publicações de matérias do site
da Câmara, do site da Prefeitura e das redes sociais.
2.690/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender a Lei Municipal nº
5.849/2012, deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de fontes alternativas
de captação de água nas escolas e unidades básicas de saúde.
2.691/18 - Requer informações a respeito da compra de Aparelho de Raio-X, em 2017,
conforme recursos destinados por emenda impositiva dos vereadores, pela Lei nº 6.324/2016.
2.692/18 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 193/2018, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar um informativo mensal da saúde no Município.
2.693/18 - Requer informações sobre quais ações a Prefeitura está realizando para atender a
Lei nº 5.189/2007, deste Vereador, que dispõe sobre reciclagem e utilização de material reciclado,
no âmbito da administração municipal, e dá outras providências.
2.694/18 - Requer informações sobre quais ações a Prefeitura e a SAE estão realizando para
divulgar a Lei nº 5.713/2011, deste Vereador, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da
SAE - Superintendência de Água e Esgoto -, a receber doações de seus usuários à APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - e dá outras providências.
2.695/18 - Requer informações sobre quais ações a Prefeitura está realizando para atender a
Lei nº 5.490/2010, deste Vereador, que torna obrigatória a instalação de grades protetoras nos
bueiros dos logradouros municipais.
2.696/18 - Requer informações sobre quais ações a Prefeitura está realizando para atender a
Lei nº 5.662/2011, deste Vereador, que cria na Rede Municipal de Ensino o serviço DisqueDenúncia, contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual cometido contra crianças e
adolescentes e dá outras providências.
2.697/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se atender a Lei nº 5.983/2013, que
autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer agendamento
de consultas médicas, por telefone, para pessoas idosas ou com deficiência, cadastradas e/ou a
serem cadastradas nas unidades de atendimento da saúde e dá outras providências, visando
facilitar a marcação de consultas, principalmente para crianças, deficientes, acamados e idosos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.698/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.284/2018, que solicita implantação de
redutor de velocidade na Rua Francisco Romero, defronte ao nº 105.
Pag. 4

EDVALDO LÚCIO ABEL / CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.699/18 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.267/2018, que solicita recapeamento
ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Zaki Abucham - Jardim Ouro Fino.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.700/18 - Requer informações sobre reajustamento das tarifas de pedágio em trecho
paulista da BR-153, administrado pela Concessionária Triunfo Transbrasiliana, conforme publicado
no Diário Oficial, num índice de 48,08%.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.701/18 - Requer providências em relação a um imóvel abandonado, localizado na Rua João
Albano, 181, Jardim Matilde, com urgência, pois o local está com mato alto e servindo para a
proliferação de ratos, baratas, escorpiões e outros animais peçonhentos.
2.702/18 - Requer informação sobre projetos e cronograma de execução de recapeamento
asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" na Rua Paraná, no trecho entre as Avenidas
Gastão Vidigal e a Presidente Dr. Getúlio Vargas.
2.703/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar um paisagismo e
melhorias na Praça do Esportista Oswaldo Lazarini - Jardim Matilde.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.704/18 - Requer informações sobre o cronograma para atendimento à Indicação n°
1.614/2018, bem como ao Requerimento nº 2.323/2018, que solicitam a implantação de banco e
cobertura no ponto de ônibus na Rua do Expedicionário, defronte à Câmara Municipal.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.705/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se recolher carcaça de veículo
abandonado há muito tempo na Rua República, defronte ao nº 950.
2.706/18 - Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar projeto que valorize os
servidores municipais efetivos, instituindo a progressão por conhecimento no plano de carreira,
incorporado à remuneração, para aqueles que apresentarem certificados ou diplomas de
conclusão de cursos em graus superiores ao exigido como requisito do cargo ocupado.
RAQUEL BORGES SPADA
2.707/18 - Requer informações sobre o cronograma para a realização de pulverizações
visando ao combate de pernilongos por regiões do Município.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
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2.217/18 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” nas
vias internas do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos - UNIFIO.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.218/18 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixa em todo o Jardim dos Bandeirantes.

ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.219/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Travessa
Adelino Madeira - Vila Village San Rafael.
2.220/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Travessa
Domingos Prevideli - Vila Village San Rafael.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.221/18 - Solicita providências quanto ao combate de escorpiões na Vila Margarida.
APARECIDO LUIZ
2.222/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Duque de Caxias, defronte ao n° 1.624,
tendo em vista a existência de buraco feito pela SAE, devido ao rompimento de encanamento.
2.223/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em todas as ruas do Residencial Recanto dos
Pássaros II, pois encontram-se intransitáveis.
2.224/18 - Solicita operação “tapa-buracos”, limpeza e retirada de galhadas nas Ruas Santos
Dumont, Joaquim Pedroso e Prefeito Eduardo Salgueiro - Vila Mano.
CÍCERO DE AQUINO
2.225/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda extensão da Rua
Antônio Bonifácio - Jardim Anchieta.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.226/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Emília Brechesi Saladini - Jardim
Anchieta.
2.227/18 - Solicita a construção de balanção de concreto e boca de lobo na Rua Álvaro
Doriguello, esquina com a Rua Antônio Victorino da Cruz - Residencial Recanto dos Pássaros.
CÍCERO DE AQUINO
2.228/18 - Solicita providências com relação ao terreno localizado na Rua Maria do Carmo
Ferreira Matozinho, defronte ao n° 292 - Vila Musa.
2.229/18 - Solicita providências com relação ao terreno localizado na Rua Antônio Raposo
Tavares, defronte ao n° 391.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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2.230/18 - Solicita manutenção em boca de lobo na Rua Torazo Kanda, defronte ao nº 1.145 Jardim Guaporé.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.231/18 - Solicita roçada e limpeza geral às margens do Córrego Christoni - Jardim Flórida.
2.232/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno da municipalidade localizado na Rua Luiz
Alberto Botelho - Jardim Vale do Sol.
2.233/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno da municipalidade localizado na Rua Luiz
Alberto Botelho, próximo ao nº 47 - Jardim Vale do Sol.
CÍCERO DE AQUINO
2.234/18 - Solicita a troca de lâmpada na Rua Marginal, defronte ao nº 1.737 - Residencial
Parque das Flores.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.235/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Ângelo Barone, defronte
ao nº 54 - Vila Soares.
ABEL DINIZ FIEL
2.236/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Hermínia Crivellari Ferrari, nos cruzamentos com as Ruas Edwin Haslinger
(Leopoldo), Paulo Duzi, Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Pedro Amadeu e com a Avenida Joana
Bacon Amadeu - Jardim Guaporé.
2.237/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Henrique Seifert, nos cruzamentos com as Ruas Edwin Haslinger
(Leopoldo), Francisco Novelli, Paulo Duzi, Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Pedro Amadeu e com
a Avenida Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé.
CÍCERO DE AQUINO
2.238/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão das Ruas Francisco Novelli,
José Aparecido Leme, Henrique Seifert, Graciliano Ramos, Paulo Duzi, Pedro Amadeu, Milton
Crivelli, Edwin Haslinger (Leopoldo), Hermínia Crivellari Ferrari e da Avenida Joana Bacon
Amadeu - Jardim Guaporé.
ABEL DINIZ FIEL
2.239/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Joaquim Miguel Leal, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós e Alzira Gomes Queirós - Jardim Eldorado.
2.240/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Milton Crivelli, nos cruzamentos com as Ruas Edwin Haslinger (Leopoldo),
Francisco Novelli, Paulo Duzi, Torazo Kanda, Graciliano Ramos, Pedro Amadeu e com a Avenida
Joana Bacon Amadeu - Jardim Guaporé.
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2.241/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Manoel Vieira Júnior, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós,
Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond - Jardim Eldorado.
2.242/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Sebastião Costa Galvão, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós,
Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond - Jardim Eldorado.
2.243/18 - Solicita, com urgência, pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixa
de pedestres, na Rua Domingos Ângelo, nos cruzamentos com as Ruas Francelina Grossi
Archangelo, Vereador Antônio Goes, Adelávio Zimmermann, Dr. Mário Cintra Leite, Adão Queirós,
Alzira Gomes Queirós, Pedro Médici e João Bond - Jardim Eldorado.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.244/18 - Solicita, com urgência, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos" em
toda a extensão da Rua Orlando Chiaradia.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.245/18 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico, bem como realizar a troca de
lâmpadas queimadas na Rua Benedito José Pinheiro.
2.246/18 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua 12 de Outubro.
2.247/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Onofre Alves Moreira
- Parque Pacheco Chaves.
2.248/18 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua 7 de Setembro, defronte à
Igreja São Pio X - Vila Margarida.
2.249/18 - Solicita a retirada de galhada na curva da Rua Jorge Tibiriçá, defronte ao n° 370.
2.250/18 - Solicita melhorias na malha asfáltica da Rua Júlio Mori, defronte ao n° 800, até as
proximidades da linha férrea, que dá acesso à Vila Odilon.
2.251/18 - Solicita pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Jardim Matilde.
2.252/18 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Arlindo Luz,
defronte ao n° 950.
2.253/18 - Solicita recapeamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Bárbara
Abujamra, defronte ao n° 56.
2.254/18 - Solicita roçada e limpeza em terreno localizado na Vila Soares, defronte ao n° 54.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.255/18 - Solicita retirada de entulho em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de Moraes Vila Operária.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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2.256/18 - Solicita pintura de sinalização de solo na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, próximo
ao Posto 2000.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.257/18 - Solicita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Elvira Ribeiro de Moraes Vila Operária.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.258/18 - Solicita operação “tapa-buracos” em toda a extensão da Rua Don José Marello.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.259/18 - Solicita a instalação de dispositivo (balanção de concreto ou boca de lobo),
visando melhorias no escoamento das águas pluviais na Rua Paulo Rosa de Souza, defronte ao
nº 10 - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.260/18 - Solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Miguel Sutil.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.261/18 - Solicita, com urgência, a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou
lombada) na Rua Profa. Maria José Ferreira, defronte ao SESI.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
2.262/18 - Solicita implantação de cobertura nos pontos de ônibus na Rua do Expedicionário,
próximos ao Fórum.
2.263/18 - Solicita a implantação de lombadas na Rua Narciso Migliari, defronte aos n°s 295
e 323.
2.264/18 - Solicita poda de árvore no cruzamento das Ruas Brasil e Gaspar Ricardo, defronte
ao n° 393.

MOÇÕES:
EDVALDO LÚCIO ABEL
287/18 - De congratulações e aplausos à empresa Bella Center Cosméticos, pela qualidade
nos serviços prestados há anos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
288/18 - De pesar pelo falecimento do Sr. Orlando Neves de Toledo.
ABEL DINIZ FIEL
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289/18 - De congratulações à Igreja Evangélica Remidos em Cristo, localizada na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, bem como ao Pr. Cristiano Peres e à sua esposa Pra. Gracielle Peres,
pela 3ª Festa dos Tabernáculos, realizada na Praça Melo Peixoto nos dias 10 e 11 de novembro
de 2018, com a participação de vários cantores e bandas gospel, praça de alimentação e muito
brinquedos.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
290/18 - De pesar pelo falecimento da Sra. Marlene Rodrigues de Paula.
ABEL DINIZ FIEL
291/18 - De congratulações à Igreja do Evangelho Geração Eleita, Ministério Shekinah, e à
Presidente Pra. Cristiane Arruda, pelo 4º aniversário da igreja, comemorado na sede nos dias 16 a
18 de novembro de 2018.
292/18 - De congratulações à igreja evangélica Nova Aliança em Cristo - Ministério de
Ourinhos, ao Pr. Presidente Paulo Rita e ao Pr. Paulo Oliveira, pelo Congresso do Círculo de
Oração, com a dirigente irmã Helena Rita e as irmãs Helena Resende, Francislene, Regina
Cardoso, Vera Lúcia, Carina Marquezim, Glaucia Cardoso, Cleusa, Juraci, Maria Rosa, Zenilda e
Fernanda Souza, realizado nos dias 16 a 18 de novembro de 2018.
293/18 - De congratulações à Igreja Pentecostal Tempo da Promessa, ao Pr. Presidente
Anderson Pontara e à Pra. Luana Cristina Pontara, pelo 2º aniversário da igreja, comemorado na
sede nos dias 10 e 11 de novembro de 2018.
294/18 - De congratulações ao Sr. Renildo Ferraz, proprietário da Mega Academia, pela
atenção dada aos seus usuários e pelos excelentes serviços prestados em seu estabelecimento.
RAQUEL BORGES SPADA
295/18 - De congratulações à Professora Beatriz Sieiro Marques, pela excepcional qualidade
de ensino e belíssima carreira profissional dedicada à educação.

PROJETO DE LEI :
CÍCERO DE AQUINO
75/18 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Pista de Automodelismo Ayrton
Senna da Silva).

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
39/18 - Dispõe sobre desafetação de bem de uso especial e concessão de direito real de uso
de imóvel de propriedade do Município de Ourinhos ao GIAARO – GRUPO DE INCENTIVO E
APOIO À ADOÇÃO DA REGIÃO DE OURINHOS e dá outras providências.
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40/18 - Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 981, de 20 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 28 de novembro de 2018.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE
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