32ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 32ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 27 de setembro de 2021, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Discussão e votação dos Requerimentos nºs 1.454 e 1.457/2021, bem como das
Moções nºs 346 e 347/2021, remanescentes da 31ª 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 32/2021, do PREFEITO
MUNICIPAL: Dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras
providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 33/2021, do PREFEITO
MUNICIPAL: Dispõe sobre a desafetação de imóvel para unificação e dá outras
providências.
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 70/2021, do VEREADOR
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA: Dispõe sobre denominação de
quadra esportiva no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato (Quadra Esportiva
Benedito Teodoro).
4. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 71/2021, do VEREADOR
JOSÉ ROBERTO TASCA: Dispõe sobre a proibição das práticas de malabarismo ou
performance com facas, facões, instrumentos pontiagudos ou cortantes e fogo, que
possam de alguma forma ameaçar a integridade física de terceiros (pedestres) ou
dos próprios artistas de rua ou, ainda, causar danos materiais nos cruzamentos e
semáforos das vias urbanas no âmbito do município, e dá outras providências.

5. Única Discussão e Votação: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 4/2021,
do VEREADOR GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA: Concede o título
de "Cidadão Ourinhense" ao Sr. José Ricardo Bordinhon (Ricardo do Trenzinho),
pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade do município de
Ourinhos.
6. Única Discussão e Votação: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17/2021, da MESA
DIRETORA: Dispõe sobre a transferência de bens inservíveis do Poder Legislativo
ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 22 de setembro de 2021.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 32ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO
1.460/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se efetuar melhorias em todo o
entorno do lago do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.461/21 - Requer informações quanto à possibilidade de se isentar da cobrança de tarifa
de água e esgoto as entidades filantrópicas, atuantes no município, que estejam
adequadamente legalizadas e habilitadas.
CÍCERO DE AQUINO
1.462/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 346/2020, que solicita patrolamento
em toda a extensão da Rua Um, no Jardim Itaipava.
1.463/21 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar plantio de grama em
toda área do entorno do Ourinhos Plaza Shopping.
1.464/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 20/2021, que solicita pintura de
sinalização de solo, inclusive indicando zona de embarque e desembarque de alunos, e
instalação de placas indicativas de área escolar defronte à EE "Prof. José Augusto de Oliveira",
no Jardim América.
1.465/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 21/2021, que solicita implantação de
redutores de velocidade ou lombofaixas na Avenida Fausto Matachana, próximo à EE "Prof.
José Augusto de Oliveira" - Jardim América.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.466/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se comprar exames de imagem de Endoscopia Digestiva alta com Biópsia.
CÍCERO DE AQUINO
1.467/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 63/2021, que solicita restauração do
Contorno Clóvis Ferraz, situado atrás do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá.
ROBERTA STOPA
1.468/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento n° 1.033/2021, que encaminha
minuta de Projeto de Lei que regulamenta a Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de
educação básica.
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1.469/21 - Requer informações referentes aos cargos comissionados e funcionários/as da
Secretaria Municipal de Inclusão.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.470/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a
possibilidade de se comprar exames de imagem de doppler venoso e arterial de membros
inferiores e carótidas.
CÍCERO DE AQUINO
1.471/21 - Requer providências no sentido de se realizar melhorias no escoamento das
águas pluviais na Rua Machado Florence e se há estudo ou algum projeto para que seja
resolvido o problema das enchentes que ocorre na referida rua em épocas de chuva.
RAQUEL BORGES SPADA
1.472/21 - Requer informações, junto à Superintendência de Água e Esgoto (SAE), sobre
a possibilidade de se realizar estudos a fim de se criar um aplicativo através do qual os
munícipes possam comunicar problemas no sistema de água ou esgoto, possibilitando o envio
de fotos e localização para o reparo.
CÍCERO DE AQUINO
1.473/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias, sobre os inventários das nascentes que existem no Município,
contendo a localização exata, qualidade da água e demais informações existentes.
1.474/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, através de cópias
de notas fiscais que comprovem a aquisição/compra dos filmes de Raio-X, bem como compra
do produto revelador e fixador automático utilizados para revelação de Raio-X, nos últimos 11
meses.
1.475/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, se há cronograma ou licitação em aberto para
manutenção do prédio do NEI "Benedita Fernandes Cury", localizada na Rua Moacir Cassiolato
- Vila Boa Esperança, haja vista que a escola possui duas salas com rachaduras.
ROBERTA STOPA
1.476/21 - Requer informações referentes aos cargos e funções dos/as servidores/as da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
CÍCERO DE AQUINO
1.477/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se revitalizar, através de troca ou reforma, todo o calçamento
de via pública localizada na Rua Rio de Janeiro, entre as Ruas Cambará e Lopes Trovão.
1.478/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se revitalizar, através de troca ou reforma, todo o calçamento
de via pública localizada na Rua Vitório Christoni.
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1.479/21 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre
a possibilidade de se instalar câmeras de videomonitoramento na rotatória da Rua Antônio
Carlos Mori, situada entre o cruzamento com as Ruas Bahia e Antônio Saladini.
ROBERTA STOPA
1.480/21 - Requer informações referentes à nomeação da Secretária Adjunta da
Secretaria Municipal de Inclusão.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.481/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 357/2021, que solicita implantação
de lombofaixa na Rua Lourenço Jorge, próximo à EMEF “Prof. Francisco Dias Negrão”.
RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA / ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.482/21 - Requer informações sobre o impacto financeiro causado pela pandemia de
Covid-19 nos anos de 2020 e 2021 no município de Ourinhos, informando quais setores
sofreram perdas de receita, se houve diminuição de repasses financeiros dos Governos
Estadual e Federal, e quais os valores, relatando o total de perdas em ambos os anos.
RAQUEL BORGES SPADA / ÉDER JÚLIO MOTA / VALTER DO NASCIMENTO
1.483/21 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para contratar um
oftalmo-pediatra para a Rede Básica de Saúde do Município.
FERNANDO ROSINI
1.484/21 - Requer informações sobre a possibilidade do Poder Executivo implantar um
campo de areia na Praça de Recreio "F", localizada entre as Ruas Ângelo Barone, Manoel da
Silva Mano e Domingos Jorge, no Jardim Quebec.
CÍCERO DE AQUINO
1.485/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.886/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Francisco Novelli, Rua José Aparecido Leme, Rua Henrique Seifert, Rua Graciliano Ramos,
Rua Paulo Duzi, Rua Pedro Amadeu, Rua Milton Crivelli e Rua Torazo Kanda - Jardim
Guaporé.
1.486/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 1.884/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Edwin Haslinger (Leopoldo).
1.487/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 887/2019 e
1.880/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação "tapa-buracos"
em toda a extensão da Rua Antônio de Souza Vianna.
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1.488/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 316/2019,
614/2018 e 1.668/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação
"tapa-buracos" em toda a extensão do Jardim São Judas Tadeu, principalmente na Rua Manoel
de Oliveira, Rua Hermínio Sabino, Rua Carlos Augusto Amaral, Rua Quatro, Rua Treze, Rua
Radialista Irineu Veroneze e Rua Maria Pastora da Silva.
1.489/21 - Requer informações quanto ao atendimento às Indicações n°s 1.131/2018 e
1.673/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Rafael Segundo Hernandez Dominguez "Dom Rafa" - Jardim São
Judas Tadeu.
1.490/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.825/2017, que solicita
recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Barão do Rio Branco.
1.491/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.106/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua
Aparecida Ferroni Leide - Jardim São Carlos.
1.492/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 1.315/2018 e 2.086/2017, que
solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua João Antônio Bueno - Jardim Vista Alegre.
1.493/21 - Reitera, em seu inteiro teor a Indicação nº 1.419/2017, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Professora Luiza
Scantamburlo Carrara.
1.494/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.220/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Linhares - Vila
Christoni.
1.495/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 1.340 e 1.043/2017, que
solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” na Rua Prof.
Paulo Prado Garcia, a partir do nº 146 - Jardim Paulista.
1.496/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.217/2017, que solicita operação
"tapa-buracos" ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Amazonas.
1.497/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações n°s 684/2018 e 1.601/2017, que
solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos" em toda a
extensão da Rua Engenheiro Frontim.
1.498/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 2.084 e 1.218/2017, que
solicitam operação “tapa-buracos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua Vereador
Agostinho Ribeiro de Carvalho, entre os nºs 131 e 267, e a partir do nº 587, na Vila Christoni.
1.499/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 19/2020, 672/2018 e 892/2017,
que solicitam operação "tapa-buracos", recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Joaquim de Azevedo - Jornalista.
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1.500/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.481/2017, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Antônio Bellei Jardim Anchieta.
1.501/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 891/2019 e 1.482/2017, que
solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Alameda Professor
José Serni - Jardim das Paineiras.
1.502/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.510/2017, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Pedro Marques Leão Jardim Paulista.
1.503/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.512/2017, que solicita
recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Engenheiro Luiz Augusto
de Carvalho - Jardim Paulista.
1.504/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.077/2017, que solicita operação
“tapa-buracos”, recapeamento ou reperfilamento asfáltico no cruzamento das Ruas Joaquim de
Azevedo - Jornalista - e José Galvão.
1.505/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.019/2021 e a Indicação nº
1.888/2017, que solicitam recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda a extensão da
Avenida Joana Bacon Amadeu.
1.506/21 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 358/2021 e a Indicação nº
1.887/2017, que solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Hermínia
Crivellari Ferrari.
VALTER DO NASCIMENTO / LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.507/21 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
construção de praça em área institucional localizada defronte ao Lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá.
CÍCERO DE AQUINO
1.508/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 874/2019 e 1.532/2017, que
solicitam reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Antônio
Carlos Soares e Cid Júlio Mori - Jardim Anchieta.
1.509/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.534/2017, que solicita
reperfilamento ou recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Miguel Durante
Sobrinho, João Leonel Caetano, Antônio Bonifácio, Emília Brechesi Saladini e Benedito Vida
Leal - Jardim Anchieta.
1.510/21 - Reiteira, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.561/2017, que solicita
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão das
Ruas Alexandre Rosa, Fábio Aparecido Viana - Fabinho, Reynaldo Azevedo e Pedro Rodrigues
Martins - Jardim Paulista.
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1.511/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 125/2020, 202/2019, 520/2018 e
1.564/2017, que solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos”
em toda a extensão da Rua Conceição Costa - Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante
(COHAB).
1.512/21 - Reitera, em seu inteiro teor, as Indicações nºs 327/2019, 1.516/2018 e
1.355/2017, que solicitam recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Marginal Residencial Parque das Flores.
1.513/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação n° 2.316/2018, que solicita troca da
base do semáforo situado no cruzamento da Rua Dr. Antônio Prado com a Avenida Jacinto
Ferreira de Sá, defronte ao n° 521.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.514/21 - Requer informações sobre medidas adotadas pela municipalidade a fim de se
exigir o cumprimento da Lei nº 6.643/21, na qual obriga a empresa concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica promover o ordenadamente e retirada de fios
inutilizados, conforme especifica.
CÍCERO DE AQUINO
1.515/21 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 18/2021, que solicita instalação de
lixeiras na pista de caminhada/ciclovia da Rua Júlio Mori, no trecho compreendido entre a
Praça da Mulher e a Rua Profa. Josefa Cubas da Silva.

INDICAÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
1.256/21 - Solicita a repintura de sinalização de solo, bem como faixa de pedestres, nos
cruzamentos da Rua Silva Jardim com as Ruas Renato Mota e Agostinho Paiva, devido à
dificuldade dos pedestres em circular pelo local.
1.257/21 - Solicita patrolamento e colocação de cascalho em toda a extensão da Rua
Onze - Jardim Itaipava.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.258/21 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Kólio Teshima, no Jardim
América.
CÍCERO DE AQUINO
1.259/21 - Solicita substituição da iluminação existente por lâmpadas de LED no Parque
de Exposições Olavo Ferreira de Sá, mais especificamente no interior da pista de caminhada,
onde se encontra o quiosque do pedalinho.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.260/21 - Solicita implantação de lombada defronte à caixa d'água da Superintendência
de Água e Esgoto (SAE) situada na Rua Vicente Ernesto de Lucca.
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ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.261/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Antônio
Soares da Silva, próximo ao nº 1.209, no Jardim São Carlos.
CÍCERO DE AQUINO
1.262/21 - Solicita reparos no asfalto da Rua João Villar Péres, entre os nºs 392 e 401-1 Jardim Estoril, em trecho correspondente à parada de ônibus.
RAQUEL BORGES SPADA
1.263/21 - Solicita construção de escada na UBS "Rosa Rodrigues Vidor", na Vila Odilon.
CÍCERO DE AQUINO
1.264/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando vaga de estacionamento
reservada à pessoa com deficiência na Rua Brasil n° 274, na Barra Funda, defronte à Capela
Sagrado Coração de Jesus.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.265/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Praça Mário Santos Soares - Marico Jardim Tropical.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.266/21 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Justina Bortolato Cassiolato - Jardim
Matilde.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.267/21 - Solicita recapeamento asfáltico na Avenida Vereador Múcio Correia da Silva, na
passagem do Jardim Santa Fé IV para o Jardim Santos Dumont.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.268/21 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou outro dispositivo) na
Rua Atta Haddad, próximo ao nº 121, na Vila Musa, a fim de coibir o tráfego de veículos em alta
velocidade.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.269/21 - Solicita recuperação de pintura e sinalização de solo, nas vagas para
deficientes e idosos, nas ruas do centro da cidade.
FERNANDO ROSINI
1.270/21 - Solicita implantação de sinalização de trânsito vertical e horizontal (pintura de
solo e placas) e algum tipo de redutor de velocidade em todas as entradas de escolas do
Município, visando à segurança dos pais e alunos.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.271/21 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua João Barrile, ao lado da adega, no
Jardim Europa.
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CÍCERO DE AQUINO
1.272/21 - Solicita poda em todas as árvores localizadas na extensão das Ruas José
Bonifácio e Vitório Christoni.
1.273/21 - Solicita instalação de placas de estacionamento exclusivo para idoso, bem
como pintura de sinalização de solo, na Rua Cardoso Ribeiro, defronte ao Poupatempo no
"Ourinhos Plaza Shopping".
1.274/21 - Solicita limpeza em dois bueiros na Rua Aparecida Ferroni Leide, próximos ao
nº 15, no Jardim São Carlos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.275/21 - Solicita pintura de sinalização de solo indicando zona de carga e descarga na
Rua Dom Pedro I, defronte ao n° 395, na Vila Moraes.
FERNANDO ROSINI
1.276/21 - Solicita sinalização horizontal e vertical (pintura de solo e placas de sinalização)
em todo o bairro da Vila Margarida, principalmente no entorno de escolas e praças onde as
crianças brincam.

MOÇÕES:
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
349/21 - De congratulações à Usina São Luiz pelos 70 anos de atividade recémcompletados.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
350/21 - De congratulações ao Exatas - Escritório de Contabilidade, pelos 7 anos de
serviços de excelência prestados com muito profissionalismo, competência e dedicação em
nosso Município.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
351/21 - De congratulações ao Sr. José Tadeu Candelária, Presidente da Executiva
Estadual do Partido Liberal, pelos relevantes serviços prestados frente ao Partido Liberal, em
prol do crescimento do nosso município.
ÉDER JÚLIO MOTA
352/21 - De congratulações e aplausos a todos os servidores que atuaram no Hospital de
Campanha da COVID-19, pelos excelentes trabalhos prestados, demonstrando muita
competência, coragem, determinação, prestatividade e zelo em suas atividades, merecendo
todo o reconhecimento desta Edilidade.
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RAQUEL BORGES SPADA
353/21 - De congratulações à Escola Estadual Horácio Soares, pela realização da entrega
de medalhas e certificados para os alunos que participaram do Concurso Canguru de
Matemática, que acontece anualmente no Brasil e em vários outros países de todo o Mundo,
competição essa onde 14 alunos medalhistas são da unidade escolar de Ourinhos.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
354/21 - De congratulações ao Projeto Bunekas, fundado no ano de 2017 pela psicóloga
Michelli Bordinhon, que desenvolve ações para a prevenção de abuso e exploração sexual
infantil, através da entrega de brinquedos e vestuários para crianças assistidas por
organizações e de capacitações para educadores e voluntários.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
5/21 - Institui a "Medalha Rui Barbosa", aos advogados do Município de Ourinhos e dá
outras providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
18/21 - Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.
Secretaria da Câmara Municipal, em 22 de setembro de 2021.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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