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31ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019.
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 31ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 16 de setembro
de 2019, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE

1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências,
com continuidade da deliberação do Relatório Final da CPI da SAE
(Ato nº 03/2019).
2. Apresentação, Discussão e Votação dos Requerimentos de nºs 2.027 a
2.073/2019; Apresentação das Indicações de nºs 1.267 a 1.283/2019; e
Leitura, Discussão e Votação das Moções de nºs 298 a 301/2019,
remanescentes da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 9 de setembro
de 2019.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição
em livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Não há matérias a serem inseridas, previamente, para discussão e
votação, nem registro de requerimentos de urgências, até o momento.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
_____ / _____
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PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 31ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
2.075/19 - Requer informações sobre a possibilidade de mudar a porta da Secretaria do
NEI "Carlos Ferreira Felipe".
2.076/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a
construção de duas salas e a ampliação do banheiro do NEI "Carlos Ferreira Felipe", para
atender ao berçário e maternal.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.077/19 - Requer informações sobre o total arrecadado com multas de trânsito e
recolhimento de IPVA no município de Ourinhos em 2018.
EDVALDO LÚCIO ABEL / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.078/19 - Requer informações do 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -,
sobre o número de ligações recebidas na emergência 190 com queixas de ruídos, bem como
de ocorrências registradas, relativas ao Evento Moto Fest, realizado nos dias 6, 7 e 8 de
setembro de 2019.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.079/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no
NEI "Mário de Andrade" - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante.
2.080/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no
NEI "Maria Braz" - Jardim Guaporé.
2.081/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta na
EMEI "Angelina Perino" - Vila Perino.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.082/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.130/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se reformar, bem como realizar manutenção no caminhão
plataforma (escada magirus), do Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
2.083/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 686/2018, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de via interligando as Ruas Manoel
Vieira Júnior e Maria Pulcinelli Pelegrino - Jardim Europa.
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CÍCERO DE AQUINO
2.084/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias no
calçamento de um trecho da península construída no lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.085/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se adequar a passagem em nível
da Rua Cardoso Ribeiro, melhorando o tráfego no local.
RAQUEL BORGES SPADA
2.086/19 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.082/2019, que solicita a
erradicação de árvore em frente à Secretaria do NEI "Vereador Carlos Ferreira Felipe", pois ela
já foi avaliada, ficando constatado que seu tronco está oco.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.087/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 191/2019, que requer
informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto - SAE -, sobre os valores gastos com
imprensa, discriminando os valores pagos a cada empresa contratada, mês a mês, de janeiro
de 2018 até a presente data.
2.088/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 192/2019, que requer
informações a respeito dos valores totais pagos a cargos de confiança e funções gratificadas
da Prefeitura Municipal, SAE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Ourinhos - IPMO -, por secretaria, mês a mês, de janeiro de 2018 até a presente data.
2.089/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 194/2019, que 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.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.090/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar piso tátil nos órgãos
públicos, especialmente nas unidades de saúde, visando orientar o deslocamento de pessoas
com deficiência visual.
2.091/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se viabilizar a transmissão em
canal aberto dos seguintes canais: TV Aparecida, Canção Nova e TV Século 21.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.092/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar a área verde
localizada entre as Ruas Ana Neri e Xisto Antônio de Souza, no Conjunto Habitacional de
Interesse Social Itajubi, bem como instalar academia da saúde, playground, pista de
caminhada, bancos de concreto, dentre outros.
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2.093/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir quadra coberta no
NEI "Benedita Fernandes Cury" - Parque Minas Gerais.
CÍCERO DE AQUINO
2.094/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
videomonitoramento próximo às margens do córrego localizado entre a Rua Afonso de Martos
Filho e a estrada que dá acesso ao Bairro Água do Jacu, visando monitorar quem está jogando
lixos e entulhos nas margens do córrego.
2.095/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar estacionamento em
45 graus nas Praças José Ferreira de Castro e João Fonseca, onde é realizada a “Feira da
Lua” – Vila Kennedy.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.096/19 - Requer informações sobre a possibilidade da permanência do atendimento do
Dr. João Vitor na Unidade de Saúde da Vila Odilon.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.097/19 - Requer informações a respeito de trechos e questionamentos da carta da
moradora da região do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá, sobre as possíveis
irregularidades do evento Moto Fest 2019.
2.098/19 - Requer informações a respeito da fiscalização do evento Moto Fest 2019, no
sentido de coibir o barulho excessivo de escapamentos de motocicletas após a meia-noite.
2.099/19 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 3.803/2017, que requer cópia
do Processo nº 0010017/2017, citado na resposta ao Requerimento nº 641/2017, que requer
informações a respeito dos para-raios ou SPDAs (Sistemas de Proteção de Descargas
Atmosféricas) do Município.
RAQUEL BORGES SPADA
2.100/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
construir uma área de lazer para os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras.
ABEL DINIZ FIEL
2.101/19 - Requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar a Campanha
“Setembro Verde” através do setor de comunicação, rádios locais, escolas, jornais e redes
sociais, para estimular a inclusão social de deficientes.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.102/19 - Requer informações sobre o prazo regulamentar para que o Presidente do
Moto Fest apresente a prestação de contas sobre o repasse de R$ 75.000,00 concedidos pela
Municipalidade para a 21ª edição do evento, realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019.
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ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.103/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento com o Sistema Detecta em todas as entradas e saídas do Município: final das
Ruas do Expedicionário, Duque de Caxias e Alberto Mori, Avenidas Luiz Saldanha Rodrigues,
Domingos Camerlingo Caló e Jacinto Ferreira de Sá, Estrada Vicinal Fernando Antônio
Paschoal (Estrada da CESP), Ourinhos 30 e outras.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.104/19 - Requer informações a respeito do cumprimento da Lei Municipal n° 5.849, de
21 de setembro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de fontes alternativas
de captação de água nas escolas e unidades básicas de saúde.
2.105/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar mutirão de consultas
com médicos especialistas, em Ourinhos, com o objetivo de acabar com as demandas
reprimidas, garantindo acesso e qualidade na assistência ao paciente de forma integral, com
redução do tempo de espera, considerando que existem reclamações de pessoas esperando
por anos.
2.106/19 - Requer informações a respeito do atendimento à Lei Municipal n° 5.937/2013,
que determina a publicação, quadrimestralmente, dos dados referentes aos cargos em
comissão do Executivo Municipal.
2.107/19 - Requer informações a respeito do retorno da Atividade Delegada no Município
de Ourinhos, com prioridade nas Feiras da Lua, Terminal Rodoviário de Passageiros de
Ourinhos Vereador João Flauzino Gonçalves, entre outros, devido à falta de segurança dos
munícipes e visitantes.
2.108/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
implantação do chamado “bueiro inteligente”, que consiste na instalação de um coletor (filtro ou
peneira) de resíduos sólidos na entrada das bocas de lobo ou galerias de escoamento de água.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.109/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se extender a Operação
Delegada ao Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.110/19 - Requer informações sobre o fornecimento de cestas básicas para famílias de
baixa renda.
CÍCERO DE AQUINO
2.111/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar poste de iluminação
pública em toda a extensão da rua do Pátio da Rede Ferroviária (Pátio de Manutenção de
Vagões-Estrada do Carvoeiro), compreendida entre as Ruas Cristóvão Colombo e 15 de
Novembro - Vila Margarida.
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2.112/19 - Requer informações da Administração Municipal sobre a possibilidade de se
realizar a municipalização do Pátio da Rede Ferroviária (Pátio de Manutenção de Vagões).
2.113/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando
alterar o sentido de trânsito para mão única de direção na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva,
sentido Rua Imprensa - Vila Odilon.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.114/19 - Requer informações, junto ao Governo do Estado, sobre a possibilidade de
fornecimento de novas viaturas para uso do Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
2.115/19 - Requer informações sobre o total do valor em espécie remanescente do
“Fundos dos Bombeiros” à disposição da Prefeitura Municipal.
CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA
2.116/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar uma área para
"Pipódromo", oferecendo um local seguro para se soltar pipas.
RAQUEL BORGES SPADA
2.117/19 - Encaminha minuta de projeto de lei que institui o "Plano Municipal pela Primeira
Infância" no Município de Ourinhos e dá outras providências.
ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA
2.118/19 - Requer informações sobre a possibilidade se implantar mão única de direção,
sentido bairro/centro, na Rua Prof. Francisco Dias Negrão, entre a Rua Osório Alves da Silva e
a Rodovia Raposo Tavares - Parque Minas Gerais, inclusive com placas de sinalização de
“Proibido Conversão à Direita”, pois há motoristas parando na pista para adentrar a referida
rua.
2.119/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se estender o itinerário do ônibus
circular do Distrito Industrial Dr. Hélio Silva para a Avenida Unsaku Ito, em frente à Arrozeira
Blue Bom, contemplando, assim, os funcionários daquela empresa, bem como da Nobuk e
Nutrier Alimentos, pois, atualmente, o ponto final fica na Avenida Comendador José Zillo, em
frente à CWA.
2.120/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se canalizar o córrego que sai do
lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (recinto da FAPI) e passa pelo Jardim
Eldorado e Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.121/19 - Requer informações sobre providências quanto à baixa pressão no sistema de
distribuição de água nas residências do Núcleo Habitacional Choso Misato.
2.122/19 - Requer informações sobre a possibilidade de se construir uma unidade básica
de saúde no Núcleo Habitacional Choso Misato.
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MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.123/19 - Requer cópia do Termo de Doação, assinado pela Sra. Jenny Ferreira de
Moraes, que destinou terras utilizadas para a construção do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá (recinto da FAPI).
2.124/19 - Requer informações da Delegacia Seccional de Ourinhos sobre o registro de
ocorrências relacionadas ao Evento Moto Fest, realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro de
2019.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
2.125/19 - Requer informações sobre a existência de estudos e levantamentos atuais,
bem como quanto a possibilidade de alteração do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos para autorizar o pagamento de 30 (trinta) dias, em pecúnia, de LicençaPrêmio aos servidores, com a sugestão de se efetivar no mês de seu aniversário de trabalho,
especificamente nos casos do direito fracionado do quinquênio (30/60), em razão de gozo ou
permuta por IPTU, por razões de tratamento igualitário.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.126/19 - Requer informações, junto à UPA "Dr. Hélio Migliari Filho", a respeito dos
atendimentos médicos de urgência relacionados ao Evento Moto Fest, realizado entre os dias 6
e 8 de setembro de 2019, discriminando o dia, horário, tipo de atendimento, se possível, nomes
dos socorridos e destino dos pacientes.
2.127/19 - Requer informações, junto ao SAMU Ourinhos, a respeito dos atendimentos
médicos de urgência relacionados ao Evento Moto Fest, realizado entre os dias 6 e 8 de
setembro de 2019, discriminando dia, horário, tipo de atendimento, se possível, nomes dos
socorridos e destino dos pacientes.

INDICAÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
1.284/19 - Solicita a poda de árvore na Rua Lourenço Jorge, próximo ao cruzamento com
a Rua Satoro Maeda, defronte ao nº 786 - Vila São Luiz.
1.285/19 - Solicita sinalização de trânsito na Rua Alonso Faustino Dias, próximo ao NEI
“Vereador Álvaro Ribeiro de Moraes - Vico”.
1.286/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua José Robles Agrela - Jardim Itamaraty.
CÍCERO DE AQUINO
1.287/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa ou lombada) a fim de
diminuir a velocidade do intenso tráfego no cruzamento das Ruas Alberto Mori e Renato Mota.
1.288/19 - Solicita limpeza de bueiros em toda a extensão da Avenida Horácio Soares,
bem com como em todo o entorno da Praça Santa Tereza de Jesus Jornet (Praça dos
Skatistas) e da Praça Adriano José Braz (Praça da Companhia Luz e Força).
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1.289/19 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando vaga de carga e descarga
na Avenida Domingos Camerlingo Caló, defronte ao n° 1.289 - Jardim Matilde.
1.290/19 - Solicita melhorias do calçamento no entorno da área verde localizada entre as
Ruas Profa. Nilse de Freitas e Machado Florence - Vila Boa Esperança.
1.291/19 - Solicita melhorias em todo o entorno do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá.
RAQUEL BORGES SPADA
1.292/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Antônio de Souza Vianna, defronte ao
nº 292.
1.293/19 - Solicita patrolamento na entrada do Loteamento Lago Azul.
CÍCERO DE AQUINO
1.294/19 - Solicita pintura de sinalização de solo de faixa seccionada em toda a extensão
da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, em ambos os sentidos.
ABEL DINIZ FIEL
1.295/19 - Solicita a troca de lâmpadas e a manutenção no braço de iluminação pública
que está quebrado na Rua Manoel Vieira Pinto, ao lado do nº 738.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.296/19 - Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Graciliano Ramos, defronte ao nº
1.162.
1.297/19 - Solicita limpeza das bocas de lobo em todas as ruas do Jardim Guaporé.
1.298/19 - Solicita limpeza geral e varrição periódica nas guias, sarjetas e calçadas das
Ruas Pará, Amazonas, Monteiro Lobato e Don José Marello, no entorno do Seminário Josefino
Nossa Senhora de Guadalupe - Vila Perino -, ao menos uma vez por semana.
1.299/19 - Solicita melhorias na iluminação pública das Ruas Don José Marello, Monteiro
Lobato, Pará, Amazonas e Brasil, no entorno da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Vila
Perino.
CÍCERO DE AQUINO
1.300/19 - Solicita operação “tapa-buracos” na Rua Orlando Tolotto, defronte ao nº 294 Jardim Santa Felicidade.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
1.301/19 - Solicita pintura viária de solo no entroncamento da Avenida Domingos Perino
com a Rua Belo Horizonte.
CÍCERO DE AQUINO
1.302/19 - Solicita pintura de sinalização de solo (PARE), bem como de faixas de
pedestre, nos cruzamentos da Rua Fernando Prestes.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.303/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Tertuliano Ferreira Ramos - Chácara
São José.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.304/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Manoel
da Borba Gato e Manoel Preto - Jardim dos Bandeirantes.
1.305/19 - Solicita a construção de balanção de concreto no cruzamento das Ruas Manoel
da Borba Gato e Fernão Dias Paes Leme - Jardim dos Bandeirantes.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.306/19 - Solicita instalação de rampa de acesso para cadeirantes na EMEF "Profa.
Dorothildes Bononi Gonçalves".
ABEL DINIZ FIEL
1.307/19 - Solicita poda de árvores em toda a extensão do Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi - Jardim América.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.308/19 - Solicita pintura de sinalização de solo e placas de sinalização em todas as ruas
e cruzamentos da Vila Perino.
CÍCERO DE AQUINO
1.309/19 - Solicita recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua
Domingos Ângelo.
1.310/19 - Solicita operação “tapa-buracos” rente ao meio fio na Rua Pedro Médici n° 392,
esquina com a Rua Domingos Ângelo.
1.311/19 - Solicita limpeza em bueiro localizado na Rua Profa. Nilse de Freitas, ao lado do
nº 420 e ao lado e defronte ao nº 222 - Vila Boa Esperança.
1.312/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na Rua Prof.
Cândido Barbosa Filho, próximo à área verde.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.313/19 - Solicita recapeamento asfáltico na Rua Deolinda de Jesus Angelo, em trecho
próximo ao nº 549 - Jardim Vereda.
1.314/19 - Solicita manutenção na iluminação pública do poste situado na Rua Jorge
Mansur, em frente ao nº 637 - Jardim Vereda.
1.315/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua Pedro Alexandre, próximo ao nº 1.102 Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
1.316/19 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Adail Faria da Cunha nº 456 - Jardim
Josefina.
1.317/19 - Solicita a retirada de galhada na Rua João Rafael Filho nº 205 - Jardim
Flamboyant.
1.318/19 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua 01 do Núcleo
Habitacional Choso Misato.
1.319/19 - Solicita instalação de cobertura nos pontos de ônibus do Núcleo Habitacional
Choso Misato.
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CÍCERO DE AQUINO
1.320/19 - Solicita a implantação de redutor de velocidade na Rua Profa. Josefa Cubas da
Silva, defronte ao nº 484.

MOÇÕES:
RAQUEL BORGES SPADA
302/19 - De congratulações ao Pastor Dorival Gonçalves de Morais, pela passagem de
seu aniversário no dia 7 de setembro.
CÍCERO DE AQUINO
303/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Dorival Aparecido de Campos.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
304/19 - De apoio à Valorização Salarial dos Servidores pertencentes ao quadro de
Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo, já vislumbrando o reconhecimento
constitucional advindo pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes de Segurança Penitenciários em Policiais Penais, conforme
especifica.
EDVALDO LÚCIO ABEL
305/19 - De pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Pires.
MAIORIA DOS VEREADORES
306/19 - De congratulações ao Conselho de Pastores de Ourinhos e à equipe "Aperte o
Play", pela organização da Segunda Marcha para Jesus em Ourinhos, com a parceria da
Prefeitura Municipal, em nome do Sr. Prefeito Lucas Pocay, parabenizando-o pelo grandioso
evento em nossa cidade.
RAQUEL BORGES SPADA
307/19 - De congratulações ao Dia Mundial da Língua de Sinais, comemorado em 10 de
setembro, parabenizando os intérpretes de libras pelo lindo trabalho que realizam em nossa
cidade em prol da comunidade surda, entre eles: Aline Cristina Prado de Lima, Adriana Oliveira
Romão Farias, Rosani Carrara e Flávio Ferreira de Mello.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
308/19 - De congratulações à AMO-SIM - Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de
Integração de Meninas -, pela brilhante participação no Desfile de 7 de Setembro,
parabenizando a atual administração, diretores e funcionários, aos guardas mirins, bem como
as pessoas que fizeram parte das administrações anteriores e os ex-guardas mirins que
marcaram história nessa maravilhosa entidade sinônimo de orgulho para nós ourinhenses.
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PROJETOS DE LEI :
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI / CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA / MÁRIO SÉRGIO
PAZIANOTO
83/19 - Institui no Calendário Oficial do Município o "Dia Municipal do Terço dos Homens"
e dá outras providências.
RAQUEL BORGES SPADA
84/19 - Cria o “Projeto VIDA” e dá outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
MESA DIRETORA
15/19 - Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo ao Poder
Executivo e autoriza a baixa patrimonial.
Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2019.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE
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