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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017.
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 43ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 11 de
dezembro de 2017, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE

EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências
etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas
para esta sessão.
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: PROJETO DE LEI Nº 75/2017, do
PREFEITO MUNICIPAL: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Ourinhos para o exercício de 2018 e dá outras providências.

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de dezembro de 2017.
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 43ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

REQUERIMENTOS:
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
3.721/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa de
revitalização de praças públicas.
3.722/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se ampliar a divulgação das vagas
de emprego oferecidas pelo PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador.
3.723/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar um prédio com
melhor estrutura física, bem como com todos os recursos de acessibilidade para a instalação do
Acessa São Paulo, que hoje está localizado na Praça Henrique Tocalino nº 272, mas atualmente
encontra-se desprovido de todos os recursos de acessibilidade.
3.724/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa.
3.725/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Virgínia Ramalho" - Vila Nova Sá.
3.726/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas" - Vila Santa Maria.
3.727/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Domingos Camerlingo Caló" - Vila Recreio.
3.728/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá.
3.729/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Horácio Soares".
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3.730/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sobre a
possibilidade de se instalar câmeras de monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno
e nas dependências da EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América.
CÍCERO DE AQUINO
3.731/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar nos 49 prédios escolares
(públicos municipais) hidrantes e equipamentos necessários contra incêndios, como alarmes e
extintores, bem como oferecer cursos de capacitação de uso de equipamentos aos funcionários e
treinamento de rota de fuga com todos os alunos, para que assim esses prédios escolares
recebam o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
3.732/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 2.315/2017, que solicita reperfilamento
asfáltico na Rua Pedro Padovan, próximo ao nº 460 - Jardim Imperial.
APARECIDO LUIZ
3.733/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reforma geral da quadra
poliesportiva do Jardim Itamaraty.
3.734/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se revitalizar, bem como instalar
iluminação pública nas vielas da Vila Nossa Senhora de Fátima e do Jardim Paris.
3.735/17 - Requer informações da Associação Centro Esportivo sobre a data prevista para o
início das aulas de futebol nos bairros em 2018.
CÍCERO DE AQUINO
3.736/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se incluir o Centro de Serviços
Servidor Carlos Machado (Pátio) ao sistema da Central de Videomonitoramento.
3.737/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar vagas para
estacionamento em 45º no canteiro central da Rua do Expedicionário, nos trechos defronte à
Camda, à Ourimadeiras, ao Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho",
ao Tiro de Guerra, ao Fórum e à Ouricar.
3.738/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instituir no Calendário Oficial do
Município, no terceiro domingo de novembro, o Encontro de Carros Antigos, organizado pelo
C.A.R. - Clube de Antigos e Raridade de Ourinhos.
ÉDER JÚLIO MOTA
3.739/17 - Requer informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) sobre a
possibilidade de se trocar as lâmpadas queimadas, bem como instalar mais postes de iluminação
no canteiro central do trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
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3.740/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Prof. José
Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
3.741/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Profa.
Josepha Cubas da Silva" - Parque Minas Gerais.
3.742/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Profa.
Justina de Oliveira Gonçalves" - Vila São Francisco.
3.743/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Profa.
Maria do Carmo Arruda da Silva" - Jardim Matilde.
3.744/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Pedro
Antônio Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty.
3.745/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de
monitoramento, de forma a inibir o vandalismo, no entorno e nas dependências da EE "Recanto
dos Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
3.746/17 - Requer informações, junto ao 31º BPM/I - Batalhão da Polícia Militar do Interior -,
sobre a possibilidade de se manter a ronda escolar no período de recesso escolar e férias, nas
escolas públicas, de forma a inibir vandalismo e furtos.
3.747/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre a possibilidade
de se criar um programa de atividades para crianças e adolescentes, no período de recesso
escolar e férias.
3.748/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Educação, sobre a
possibilidade de se criar um programa de atividades para crianças e adolescentes, no período de
recesso escolar e férias.
3.749/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sobre a
possibilidade de se criar um programa de atividades para crianças e adolescentes, no período de
recesso escolar e férias.
3.750/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar bancos de concreto no
pátio da EE "Recanto dos Pássaros", pois não há bancos na escola para os alunos durante o
intervalo.
3.751/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, sobre a possibilidade de se realizar convênios ou
parcerias com entidades de forma a viabilizar a criação e a soltura de peixes no lago do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá.
3.752/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a respeito
dos planos e das ações realizadas para inibir vandalismo e furtos nas escolas públicas estaduais e
municipais, no período de férias escolares.
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3.753/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias nos
bebedouros em locais públicos, onde são realizadas as aulas de zumba.
3.754/17 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, sobre
a possibilidade de se realizar doações de artigos esportivos, como bolas de vôlei, futebol e
basquete e redes para as associações de moradores de bairros, de forma que estas possam
realizar atividades junto à comunidade no período de férias escolares.
3.755/17 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar uma maior divulgação dos
órgãos públicos que funcionarão durante o período de festas de fim de ano.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
3.756/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 930/2017, que solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua João Zaki Abucham.
3.757/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 931/2017, que solicita reperfilamento
em toda a extensão da Rua Fábio Francisco Bordim de Camargo.
3.758/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 932/2017, que solicita recapeamento
asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua Miguel de Moraes.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.759/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.098/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim São Carlos.
3.760/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.099/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Parque Minas Gerais.
3.761/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.100/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços na Vila Boa Esperança.
3.762/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.101/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim Itamaraty.
3.763/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.102/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz Vendramini.
3.764/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.108/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Jardim Itaipava.
3.765/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.109/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Parque Pacheco Chaves.
3.766/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.111/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Jardim Guaporé.
3.767/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.112/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Jardim Anchieta.
3.768/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.113/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato.
3.769/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.114/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Conjunto Habitacional Ourinhos G.
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3.770/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.115/2017, que solicita a execução de
serviços e melhorias em geral no Jardim das Paineiras.
3.771/17 - Requer informações a respeito de funcionários desviados de suas funções
originais.
3.772/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 225/2017, que requer informações
a respeito das medidas previstas visando ao aumento da quantidade de médicos, para
atendimento na Rede Básica de Saúde.
3.773/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 214/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se fornecer medicamentos pela Rede Municipal de Saúde aos finais de
semana e feriados em, pelo menos, um plantão.
3.774/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 167/2017, que requer informações
a respeito das condições do pavimento asfáltico de todas as ruas do Município.
APARECIDO LUIZ
3.775/17 - Requer informações sobre qual é a data prevista para dar início ao Campeonato
Varzeano de 2018.
3.776/17 - Requer informações sobre qual é a data prevista para dar início ao Campeonato
de Futsal de 2018.
3.777/17 - Requer informações sobre qual é a data prevista para poder utilizar o Campo de
Futebol Djalma Bahia - Monstrinho.
EDVALDO LÚCIO ABEL
3.778/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 802/2017, que solicita a implantação de
lombofaixa na Rua do Expedicionário, próximo à Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.779/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 866/2017, que solicita a reforma ou
realização de melhorias na UBS "Daniel Baltus" (UBS do CAIC).
3.780/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.082/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim Paris.
3.781/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.083/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Residencial Recanto dos Pássaros.
3.782/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.084/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim São Silvestre.
3.783/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.091/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim Ouro Verde.
3.784/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.092/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Jardim Europa.
3.785/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.093/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços na Vila Califórnia.
3.786/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.094/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços no Núcleo Habitacional Asise Chequer Nicolau - CDHU.
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3.787/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.095/2017, que solicita melhorias e
execução de serviços na Vila Margarida.
3.788/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 165/2017, que requer informações
sobre o levantamento atual do cadastro patrimonial de todo o sistema de iluminação pública do
Município.
3.789/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 130/2017, que requer informações,
junto às Secretarias Municipais, a respeito do cumprimento da legislação vigente, relativo ao
estabelecimento de datas comemorativas, nas respectivas áreas de atuação.
3.790/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 124/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se criar o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas, na página da
internet da Prefeitura Municipal.
3.791/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 114/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se enviar lista contendo todos os prédios e próprios públicos municipais,
com endereços, gastos com manutenção, suas documentações e valores venais imobiliários
correspondentes.
3.792/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 110/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se enviar planilha detalhada, contendo a situação atual de todos os
bueiros, bocas de lobo e galerias, por bairro, bem como o cronograma de manutenção para 2017.
3.793/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 101/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se desenvolver um programa de economia de energia elétrica em todos
os órgãos e setores da Administração Municipal.
3.794/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 100/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se desenvolver um programa de economia de água em todas as
secretarias, órgãos e setores, da Administração Municipal.
3.795/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 99/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se prever, nos editais de licitação e nos contratos decorrentes, cláusula
que exija a contratação de um percentual de pessoas com deficiência pela empresa vencedora,
quando for o caso.
3.796/17 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 98/2017, que requer informações
sobre a possibilidade de se identificar, com placas apropriadas, as nascentes e os mananciais do
Município, informando sobre as penalidades pelos danos causados.
ÉDER JÚLIO MOTA
3.797/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.817/2017, que solicita reperfilamento
asfáltico em toda a extensão da Rua São José - Vila São Francisco.
3.798/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.821/2017, que solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Almiro Cardoso Pereira - Cidade Jardim.
3.799/17 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 1.754/2017, que solicita operação
“tapa-buracos” na Rua Amélia de Jesus Madeira - Jardim Furlan.
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INDICAÇÕES:
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.796/17 - Solicita poda de árvore na Rua Gonçalo Ferreira de Moraes, no cruzamento com a
Rua Reverendo Manoel Alves de Brito - Jardim Ouro Verde.
2.797/17 - Solicita pintura de sinalização de solo (Faixa de Pedestre) na Rua Francisco
Constante Netto, defronte ao NEI “Profa. Vera Lúcia Ferreira de Moura Rocha” - Núcleo
Habitacional Padre Eduardo Murante.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.798/17 - Solicita roçada na EE "Prof. José Augusto de Oliveira" - Jardim América.
2.799/17 - Solicita roçada na EE "Prof. José Maria Paschoalick" - Jardim das Paineiras.
2.800/17 - Solicita roçada na EE "Profa. Josepha Cubas da Silva" - Parque Minas Gerais.
2.801/17 - Solicita roçada na EE "Profa. Justina de Oliveira Gonçalves" - Vila São Francisco.
2.802/17 - Solicita roçada na EE "Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva" - Jardim Matilde.
2.803/17 - Solicita roçada na EE "Pedro Antônio Ferraz de Andrade" - Jardim Itamaraty.
2.804/17 - Solicita roçada na EE "Recanto dos Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa.
Helena Braz Vendramini.
2.805/17 - Solicita pintura de sinalização de solo e demarcação de estacionamento para
motos defronte à EE "Recanto dos Pássaros" - Conjunto Habitacional Profa. Helena Braz
Vendramini.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
2.806/17 - Solicita patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Avenida Octávio
Grandini.
2.807/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão das ruas do
Parque Valeriano Marcante.
2.808/17 - Solicita operação "tapa-buracos" na Rua Luiz Cyriaco de Carvalho, defronte ao nº
110 - Loteamento Mitsui.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.809/17 - Solicita melhorias na infraestrutura do Jardim Josefina.
2.810/17 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila São Luiz.
2.811/17 - Solicita melhorias na infraestrutura da Vila Christoni.
2.812/17 - Solicita melhorias na infraestrutura do CDHU.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.813/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Dr. Ary Corrêa" - Jardim Europa.
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2.814/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Virgínia Ramalho" - Vila Nova Sá.
2.815/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas" - Vila Musa.
2.816/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Domingos Camerlingo Caló" - Vila Recreio.
2.817/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz" - Vila Sá.
2.818/17 - Solicita a instalação de placas de advertência (Área Escolar) nas proximidades da
EE "Horácio Soares" - Vila Moraes.
2.819/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Dr. Ary Corrêa".
2.820/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Virgínia Ramalho".
2.821/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Prof. Dalton Morato Villas Boas".
2.822/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Domingos Camerlingo Caló".
2.823/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Profa. Esmeralda Soares Ferraz".
2.824/17 - Solicita roçada e limpeza na EE "Horácio Soares".
CÍCERO DE AQUINO
2.825/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua
Barão do Rio Branco.
2.826/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento em toda a extensão da Rua 13
de Maio.
2.827/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dr. Roberto Abrahão
Abujamra.
MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO
2.828/17 - Solicita a retirada de galhadas na Rua Reverendo Manoel Alves de Brito, próximo
ao nº 462 - Jardim Ouro Verde.
2.829/17 - Solicita identificação de ponto de parada de ônibus localizado na Rua Kólio
Teshima, em frente ao nº 350 - Jardim América.
2.830/17 - Solicita roçada e limpeza nas áreas verdes do Jardim das Paineiras.
ÉDER JÚLIO MOTA
2.831/17 - Solicita poda ou erradicação de árvore (Sibipiruna) em todo o Município.
2.832/17 - Solicita roçada e limpeza em toda a EMEI "Nhandeara".
2.833/17 - Solicita reforma na calçada em todo o quarteirão da EMEF "Georgina Amaral
Santos Lopes" (CAIC), inserindo uma rampa de acessibilidade.
2.834/17 - Solicita reforma na calçada ao redor da EMEI "Nhandeara".
2.835/17 - Solicita a construção de rampa de acessibilidade nas calçadas da FATEC Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - e do AME "Dr. Paulo Cesar Saldanha Rodrigues".
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2.836/17 - Solicita reperfilamento asfáltico em toda a extensão da Rua Dario Alonso - Parque
Minas Gerais.
APARECIDO LUIZ
2.837/17 - Solicita pintura de sinalização de solo nas ruas que cercam a EMEF "Profa.
Jandira Lacerda Zanoni" - Jardim Itamaraty.
2.838/17 - Solicita limpeza em torno da ETEC “Jacinto Ferreira de Sá”.
FLÁVIO LUIS AMBROZIM
2.839/17 - Solicita instalação de iluminação natalina no Centro Popular de Compras.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
2.840/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Prof. José Augusto de Oliveira", na Rua Sebastião Miranda, 621.
2.841/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Prof. José Maria Paschoalick", na Rua Enfermeiro Geraldo Pimentel, 437.
2.842/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Profa. Josepha Cubas da Silva", na Rua Jornalista Francisco de Almeida, 463.
2.843/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Profa. Justina de Oliveira Gonçalves", na Rua Fernando Sanches, 140.
2.844/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva", na Avenida Domingos Camerlingo Caló, 1.675.
2.845/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Pedro Antônio Ferraz de Andrade", na Rua Lauro Zimmermann Filho, s/nº.
2.846/17 - Solicita a instalação de placas informativas (Área Escolar) nas proximidades da EE
"Recanto dos Pássaros", na Rua Marina Saladini Alves, 136.
EDVALDO LÚCIO ABEL
2.847/17 - Solicita, com urgência, operação “tapa-buracos” na Rua Don José Marello,
defronte ao nº 1.153.
RAQUEL BORGES SPADA
2.848/17 - Solicita reforma geral na EMEI "Viriato Corrêa".
ÉDER JÚLIO MOTA
2.849/17 - Solicita recapeamento asfáltico ou reperfilamento na Rua Mário de Oliveira
Branco, entre as Ruas do Expedicionário e João Lopes Martins.
2.850/17 - Solicita operação "tapa-buracos" em toda a extensão da Rua Abdo Tânios Mrad.

MOÇÕES:
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SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
293/17 - De pesar pelo falecimento da Sra. Maria Conceição da Silva Vieira.
294/17 - De congratulações ao Sindicato Rural de Ourinhos, pela Campanha Natal Solidário
2017, realizada em 7 de dezembro, com a entrega de doações às entidades assistenciais de
Ourinhos e extensão e ao Fundo Social de Solidariedade dos Municípios de Canitar, Chavantes,
Ipaussu, Ribeirão do Sul, Salto Grande e São Pedro do Turvo.
ÉDER JÚLIO MOTA / CÍCERO DE AQUINO / MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO / ANÍSIO
APARECIDO FELICETTI
295/17 - De congratulações ao Colégio Saber, pelo coquetel de lançamento de apresentação
da nova proposta pedagógica a ser implantada no ano de 2018, realizado no dia 29 de novembro
de 2017.
APARECIDO LUIZ
296/17 - De congratulações e aplausos à Equipe de Futsal Roque de Carvalho, pela
conquista do título do Campeonato Municipal de Futsal em Ourinhos - Série "Prata".
297/17 - De congratulações e aplausos à loja Ponto Kids, pela sua reinauguração.
CÍCERO DE AQUINO
298/17 - De pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Akira Numa.
RAQUEL BORGES SPADA
299/17 - De congratulações ao Sr. Antônio de Paula Trevisan Filho, proprietário da Loja Ella
Cosméticos, pelos 28 anos de atividade no comércio de Ourinhos.
300/17 - De congratulações aos Srs. Waldemar Rodrigues e Ademar Rodrigues, proprietários
da Loja Bramerex, pelos 42 anos de atividade no comércio de Ourinhos.

PROJETOS DE LEI :
PREFEITO MUNICIPAL
109/17 - Altera os Anexos II e III da Lei nº. 6.016, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano Plurianual e Anexos V e VI da Lei nº. 6.298, de 21 de julho de 2016, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2017 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
110/17 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 392.312,10
(Trezentos e noventa e dois mil, trezentos e doze reais e dez centavos) e dá outras providências.
CÍCERO DE AQUINO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
111/17 - Dispõe sobre denominação de próprio municipal (Sistema de Lazer Eiji Marvulle
Nagae).
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EMENDA:
ABEL DINIZ FIEL / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO / CÍCERO DE AQUINO
10/17 - EMENDA Nº 01 (ADITIVA), ao Projeto de Lei nº 75/2017, de iniciativa do Sr. Prefeito
Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de
2018, 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.
Secretaria da Câmara Municipal, em 06 de dezembro de 2017.

ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
PRESIDENTE

Pag. 11

