16ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 23 DE MAIO DE 2022.
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 16ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 23 de maio de 2022, 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. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 15/2022, do PREFEITO
MUNICIPAL: Institui o Conselho Municipal de Habitação - COMH e dá outras
providências.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 51/2022, da VEREADORA
RAQUEL BORGES SPADA: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua José
Barreto dos Reis Filho).
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 57/2022, do VEREADOR
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Nelson Aparecido Ramos de Oliveira).

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

Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 16ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2022.

REQUERIMENTOS:
CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA
1.001/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 229/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Superintendência de Água e Esgoto
– SAE e CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, através do envio de cópias,
quanto aos projetos de ETES/estações elevatórias dos empreendimentos da GSP e Rodobens; e
dos empreendimentos imobiliários relativos ao município de Ourinhos nos últimos 72 anos.

JOSÉ ROBERTO TASCA
1.002/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a quantidade
de casos de dengue registrados em nossa cidade e quais as medidas que estão sendo tomadas
para impedir o avanço do vírus.
1.003/22 - Requer informações sobre a possibilidade da Prefeitura comprar uma máquina
trituradora de galhos.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.004/22 - Requer informações sobre a possibilidade da SAE - Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos - criar uma tarifa social da conta de água, conforme especifica.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.005/22 - Requer informações sobre a possibilidade do Fundo Social, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, realizar a Campanha do Agasalho deste ano.
RAQUEL BORGES SPADA
1.006/22 - Requer informações sobre a previsão para o início da campanha de arrecadação
pelo Projeto "Brinquedo Solidário".
CÍCERO DE AQUINO
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1.007/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o atendimento ao Requerimento de nº 362/2022 e à Indicação nº 133/2021, que
solicitam recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em toda a extensão
das Ruas Ampliato Martins Teixeira, Mário Antônio Baccili, Dr. Paulo Ribeiro de Moraes, Maria
Rosalina de Freitas Bertanha, Francisco Gonçalves de Almeida, Rafael da Silva, Manoel Sanches
Hernandes, Maria de Lourdes Correia, Vereador Vanderlei Marcante, Zulmira Lima dos Santos, na
Vila Operária, bem como se há cronograma de melhorias para as ruas citadas.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.008/22 - Requer o envio de cópias das notas fiscais referentes às compras de lâmpadas de
LED.
1.009/22 - Requer informações da Empresa Vivo sobre a possibilidade de retirada de orelhão
localizado na Avenida Dr. Altino Arantes, próximo ao nº 16, ao lado do Restaurante Maria Fumaça
Grill, já que o mesmo se encontra inoperante.
1.010/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se recolocar uma lixeira na esquina
da Avenida Dr. Altino Arantes com a Rua São Paulo, nas proximidades do Restaurante Maria
Fumaça Grill, já que a mesma foi retirada e não houve recolocação.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.011/22 - Requer informações sobre como procede, nos dias atuais, a questão de
empréstimos consignados para servidores públicos, qual a porcentagem da margem de
empréstimos, número de parcelas e qual a lei em vigência, bem como se há a possibilidade de se
aumentar a margem para 35%, considerando o grande número de servidores que solicitam e que,
possivelmente, acabam tendo que usar o limite do cheque especial, com juros bem maiores.
CÍCERO DE AQUINO
1.012/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.589/2021 e às Indicações nºs 1.348, 509, 496 e
493/2017, que solicitam recapeamento, reperfilamento asfáltico ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão das Ruas Prefeito Eduardo Salgueiro, Don José Marello e Joaquim Pedroso - Vila
Mano.
1.013/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre a possibilidade de se construir uma quadra de areia no Sistema de Recreio Henrique
Fittipaldi.
1.014/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o atendimento ao Requerimento nº 1.694/2021, que reitera, em seu inteiro teor, a
Indicação nº 98/2019, que solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapaburacos” nas Ruas Dr. Antônio Prado (do nº 519 ao fim), Duque de Caxias (dos nºs 397/398 aos
nºs 1.561/1.562), Espírito Santo, Francisco Sales Eulálio, Mato Grosso, Travessa Quatro e
Travessa do Pedestre.
Pag. 2

GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA
1.015/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 474/2022, que requer informações
da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias, indicando quantos poços de visita há no Cemitério Municipal e que,
também conste nessas cópias as suas localizações com o devido georreferenciamento,
numerações e devidos documentos da situação atual de contaminação.
CÍCERO DE AQUINO / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / ROBERTA STOPA
1.016/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 475/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, cópia de listagem contendo os nomes de todos os servidores responsáveis pelas
vistorias e emissão de laudos pertinentes ao corte e poda de árvores e de todos os podadores que
participaram do último treinamento e reciclagem.
CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.017/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 476/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias sobre o CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental do Cemitério Municipal dos últimos 72 meses.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA
1.018/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 548/2022, que requer informações,
junto à CETESB, DAEE, Administração Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias, sobre a origem do entulho e laudo emitido garantindo a qualidade
do mesmo sobre a construção de um talude com entulho de construção no interior do Parque de
Exposições Olavo Ferreira de Sá em área de manancial.
ROBERTA STOPA / CÍCERO DE AQUINO / GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.019/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 549/2022, que requer informações,
junto à CETESB, DAEE, Administração Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura, através de cópias dos processos e atas que iniciaram o aterramento do Córrego Água
do Jacu, no Jardim Matilde.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA / CÍCERO DE AQUINO / ROBERTA STOPA
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1.020/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 550/2022, que requer informações,
junto à Administração Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos e de Zeladoria, através de cópias dos processos e atas que determinaram a
limpeza de área particular pertencente à ferrovia em área urbana.
ROBERTA STOPA / CÍCERO DE AQUINO
1.021/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 230/2022, que requer informações,
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, através do envio de cópias de processos, licitações e atas de reuniões,
quanto à presente situação do "Lixão" de Ourinhos.
ROBERTA STOPA
1.022/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 651/2022, que requer informações
sobre a retirada de sete árvores de grande porte na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues.
1.023/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 744/2022, que requer informações
sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 6.617/2020, que cria o "Projeto Pomar Urbano".
1.024/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos nºs 196/2022 e 1.819/21, que
requerem o projeto de recuperação e revitalização da área com erosão da Água da Veada, assim
como as plantas e projetos dos Parques Lineares da Água da Veada e dos Córregos dos Jardins
Oriental e Matilde e a planta e o projeto do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.025/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
sobre a possibilidade de se realizar plantio de árvores frutíferas no Sistema de Recreio localizado
entre as Ruas Vereador Adelino Breve e Prof. Francisco Dias Negrão, no Jardim Josefina,
conforme a Lei nº 6.617/2020.
CÍCERO DE AQUINO
1.026/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, se existe algum projeto para que seja realizado qualquer tipo de melhoria, como a
colocação de fresa, em toda a extensão da Estrada Mauro Moura (Água do Pinho), que liga o
Parque Pacheco Chaves ao Jardim Itamaraty, haja vista que os moradores da referida Estrada
estão tendo muita dificuldade em transitar devido às mudanças ocorridas por causa da construção
da ponte.
NILCE ARAUJO GARCIA
1.027/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se efetuar a troca de sinalização
“PARADA OBRIGATÓRIA” da Rua Francisco Robles Godoy, atualmente via preferencial, para a
Rua João Moya Restoy.
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GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.028/22 - Requer informações sobre o cronograma de manutenção das estradas rurais do
Município.
CÍCERO DE AQUINO
1.029/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.337/2021, que requer
informações, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, para que seja verificada
a qualidade da água nos lagos do Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá (Recinto da FAPI),
haja vista que recebem água da Furninha e da Concremax, esclarecendo, ainda, se a fase do
orçamento com o laboratório já foi concluída para que seja realizada a coleta da água dos lagos e
verificar sua qualidade, conforme resposta datada de 23/9/2021.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.030/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se priorizar a instalação de lâmpadas
de LED nas ruas onde estão situados prédios públicos, como: escolas municipais, escolas
estaduais, creches, unidades de saúde (UBSs e PSFs), hospitais, CRAS, Centro POP, Ginásio
Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho", Centro Cultural Tom Jobim, Centro
de Esportes e Artes Unificados (CEU), Centro Social Urbano - CSU, sedes de associações de
moradores de bairros, secretarias municipais, centros culturais, centros esportivos, quadras
poliesportivas, praças, áreas de lazer, etc.
1.031/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombofaixa na Rua Dr.
Arlindo Viveiros Figueiredo - Jardim Matilde, defronte ao portão de entrada e saída de alunos da
EE “Profa. Maria do Carmo Arruda da Silva”, em atendimento ao Ofício nº 058/2022 enviado pela
Unidade Escolar.
1.032/22 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 209/2022, que requer informações
quanto ao cronograma previsto de nebulização para combate ao mosquito Aedes aegypti no
município de Ourinhos, devido ao aumento no número de casos de Dengue que vem ocorrendo.

CÍCERO DE AQUINO
1.033/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para que a
Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Zeladoria, faça operação nos
bairros um dia por mês, a fim de recolher lixos sólidos e galhadas, sem prejuízo da coleta semanal
já programada pelos referidos setores.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.034/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar prolongamento da Rua
Reynaldo Azevedo, no Jardim Paulista.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
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1.035/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma de execução de
recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação "tapa-buracos", na Rua Dr. José Ermírio de
Moraes - Jardim Ouro Verde.
1.036/22 - Requer informações sobre o projeto e o cronograma para implantação de bueiros
e/ou "boca de lobo" na Rua Profa. Josefa Cubas da Silva, na altura do Residencial Ilha Bela Jardim dos Bandeirantes.
ROBERTA STOPA
1.037/22 - Reitera, em seu inteiro teor, os Requerimentos n°s 235/2022 e 867/2021, que
requerem informações sobre as queimadas que vêm acontecendo com frequência no depósito de
galhadas do Município.
FERNANDO ROSINI
1.038/22 - Requer informações sobre o cronograma para realização de benfeitorias no Jardim
Santos Dumont, com melhorias nas vias públicas, limpeza, retirada de galhadas e de entulhos,
dentre outras.
1.039/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Avenida Sidney Marcondi, no Jardim Santos Dumont.
1.040/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Augusto Paschoal, na Vila São José.
1.041/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua Edwin Haslinger (Leopoldo), no Jardim Guaporé.
1.042/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Avenida Vereador Múcio Correia da Silva - Jardim Santa Fé.
1.043/22 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, sobre o cronograma para realização de recapeamento ou reperfilamento asfáltico em toda
a extensão da Rua José Felipe do Amaral - Vila Mano.
GIOVANNI GOMES DE CARVALHO
1.044/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar postes com iluminação a
LED em toda a extensão da pista de caminhada/ciclovia da Rua Júlio Mori.
1.045/22 - Requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando à
construção de lombofaixa na Rua Júlio Mori, nas proximidades do nº 1.708.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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1.046/22 - Requer informações sobre o cronograma de melhorias em toda a infraestrutura da
Rua Bartholomeu Diaz Martinês, Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho e Travessa
Tiradentes, com a realização das benfeitorias necessárias nas referidas vias públicas, limpeza,
bem como retirada de galhadas e de entulhos.
1.047/22 - Encaminha abaixo-assinado de moradores que solicitam recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Rua Silva Jardim.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.048/22 - Reitera, em seu inteiro teor, a Indicação nº 40/2022, que solicita melhorias na
infraestrutura em toda a extensão do Jardim Itaipava.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / VALTER DO NASCIMENTO
1.049/22 - Requer informações da Santa Casa de Misericórdia sobre a possibilidade de
serem realizados os exames pré-natal e todo o acompanhamento das gestantes pela referida
instituição, facilitando o acesso a todos os exames e documentações necessárias das mães no
momento do parto.

INDICAÇÕES:
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.099/22 - Solicita retirada de galhadas existentes na Rua Prof. Cândido Barbosa Filho,
defronte ao nº 853, no Parque Minas Gerais.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.100/22 - Solicita troca de várias lâmpadas inoperantes na Avenida Vereador Múcio Correia
da Silva, nas proximidades do nº 1.940.
1.101/22 - Solicita implantação de lombadas (quebra-molas) na Avenida Henrique Migliari, na
proximidade da UBS do Parque Minas Gerais, devido ao excesso de velocidade dos veículos.
CÍCERO DE AQUINO
1.102/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Caetano Pereira, no Jardim São Carlos.
1.103/22 - Solicita recapeamento asfáltico, reperfilamento ou operação “tapa-buracos” em
toda a extensão da Rua Dr. Roberto Abrahão Abujamra.
1.104/22 - Solicita melhorias na infraestrutura, bem como construção de guias e sarjetas,
galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica na Rua Renato Mota, entre as Ruas Marcelo
Caldara e Dr. Roberto Abrahão Abujamra, no Parque Minas Gerais - 1ª Seção.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.105/22 - Solicita substituição de lâmpadas queimadas em dois postes na Rua João Moya
Restoy nº 1.063 - Jardim Paulista.
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1.106/22 - Solicita substituição de lâmpada inoperante na Rua Fortunato Alvarazzo, defronte
ao nº 70, na Vila São João.
1.107/22 - Solicita retirada de galhadas na Rua Fortunato Alvarazzo nº 70 - Vila São João.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
1.108/22 - Solicita operação "tapa-buracos" na Travessa Antônio Lourenço.
ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
1.109/22 - Solicita pintura de sinalização de solo na rotatória da Rua Luiz Nogueira, no
Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante (COHAB).
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.110/22 - Solicita troca de lâmpada inoperante na Rua Maranhão nº 480 - Vila Perino.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.111/22 - Solicita implantação de lombada (quebra-molas) na Rua Domingos Ângelo, na
proximidade do nº 378 - Jardim Eldorado, devido ao excesso de velocidade de veículos.
1.112/22 - Solicita implantação de lombada (quebra-molas) na Avenida Domingos Perino, na
proximidade do nº 600 - Vila Perino, devido ao excesso de velocidade.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
1.113/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa) na Rua
Rubem Ribeiro de Moraes, defronte ao nº 317, no Jardim São Jorge.
JOSÉ ROBERTO TASCA
1.114/22 - Solicita remarcação, bem como repintura da sinalização de solo nas vagas de
estacionamento 45 graus em toda a extensão da Rua São Paulo.
LUIZ DONIZETTI BENGOZI
1.115/22 - Solicita retirada de entulhos e galhadas na Rua Francisco de Vecchi Filho.
GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA
1.116/22 - Solicita implantação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Celestino Lopes
Bahia, em frente ao nº 810, na Vila São Luiz.

MOÇÕES:
CÍCERO DE AQUINO
128/22 - De congratulações ao Jornal Biz, pelo 3º aniversário de fundação comemorando em
12 de maio.
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
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129/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Vascon.
CÍCERO DE AQUINO
130/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Rogério de Oliveira.
ROBERTA STOPA
131/22 - De apoio aos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário da Comarca de
Ourinhos-SP.
132/22 - De congratulações à Maria Carmelita Yazbek, Assistente Social, Mestre e Doutora
em Serviço Social.
133/22 - De congratulações às doulas e médicas obstetras que participaram e contribuíram
na Audiência Pública, realizada em 17 de maio de 2022, na Câmara Municipal de Ourinhos.
JOSÉ ROBERTO TASCA
134/22 - De congratulações ao Centro Odontológico Especializado e Preventivo COE PREV,
pelos brilhantes serviços prestados em nosso município, atendendo sempre com muito carinho a
população.
135/22 - De congratulações à empresa RTE Rodonaves - Serviços de Transportes e
Encomendas Unidade Ourinhos, pelos excelentes serviços prestados à nossa população.
136/22 - De congratulações à loja São Francisco Presentes & 1,99, pelos ótimos serviços e
atendimentos prestados à nossa cidade.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
137/22 - De pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Carlos de Campos.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / VALTER DO NASCIMENTO
138/22 - De congratulações à Di Jóias, em nome do proprietário Valdecir Francisco "Cir", pelo
aniversário de 28 anos de comércio, oferecendo produtos e serviços de qualidade aos munícipes
de Ourinhos e região.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
139/22 - De congratulações e aplausos à Adega JM, pelo aniversário de 6 anos de
excelentes serviços prestados em nosso Município.
SANTIAGO DE LUCAS ANGELO / VALTER DO NASCIMENTO
140/22 - De congratulações e aplausos ao Clube de Carros Antigos e Raridades, pela
inauguração da nova sede, que ocorreu no último dia 15 de maio, parabenizando a diretoria, os
organizadores e integrantes do CAR Clube de Ourinhos, por fomentarem o turismo no Município
com os eventos dessa natureza, desde a fundação no ano de 2016.

PROJETOS DE LEI :
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PREFEITO MUNICIPAL
61/22 - Dispõe sobre a Permissão de Uso para desempenho de publicidade nos pontilhões
municipais e dá outras providências.
62/22 - Institui no Município de Ourinhos o Programa de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar e dá outras providências.
63/22 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a desafetação de
área verde e destiná-la para a construção de Reservatório de Água Potável e dá outras
providências.
64/22 - Autoriza o Poder Executivo a fornecer subsídio financeiro ao serviço público de
transporte coletivo, para os atos, procedimentos e manutenções que se fizerem necessárias e dá
outras providências.
65/22 - Altera os Anexos II e III da Lei nº 6.702, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA - 2022 a 2025) da Prefeitura Municipal de Ourinhos – PMO e dá
outras providências.
66/22 - Altera os Anexos V e VI da Lei nº 6.703, de 30 de novembro de 2021, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício financeiro 2022 da Prefeitura Municipal de
Ourinhos - PMO e dá outras providências.
67/22 - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais) e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
PREFEITO MUNICIPAL
16/22 - Autoriza o uso de armas de fogo pelos integrantes da Guarda Civil Municipal de
Ourinhos e dá outras providências.
Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2022.

SANTIAGO DE LUCAS ANGELO
PRESIDENTE
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