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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da primeira
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 09 de fevereiro de 2015 às
19:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a primeira Sessão Ordinária do
corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte ativa nos trabalhos os seguintes
Vereadores: Ana Lúcia Oliveira Dias, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Jorge Luiz
Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Rogelio Augusto de
Campos, Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, presidindo a sessão o Vereador Sr.
José Valdemir Monteiro, secretariado pelo Vereador Tiago Magno de Oliveira. Havendo número
regimental o Sr Presidente declara aberta a Sessão com as palavras regimentais “Com a Presença
de Deus, declaro aberta a Sessão”. A seguir o Sr Presidente fez constar da presente a necessidade
da constituição da comissão de Justiça e Redação e comissão de finanças, obras e serviços
públicos, chegando o plenário a um consenso referente aos membros de cada comissão que ficou
assim constituída: Comissão de Justiça e Redação - Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Tiago Magno
de Oliveira e João Evangelista de Souza, e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Obras e
Serviços Públicos - Vereadores Antonio de Paula, Relson Aparecido Coelho dos Santos e Rogelio
Augusto de Campos. Dando continuidade aos trabalhos f u solicitado a leitura da Ata da 20°
sessão extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2014, às 21h00, que após lida foi
colocada em discussão e após decorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA
por unanimidade dos Vereadores presentes, passando-se a leitura da Ata da primeira sessão / f Q
extraordinária realizada no dia 06 de janeiro de 2015, às 20h00, que após lida foi colocada em / A
discussão e após decorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA P<M
unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo-se ccm os trabalhos foi solicitada a leitura
dos Projetos de Resoluções n° 01 de 09 de fevereiro de 2015, de autoria da Mesa dos Vereadores
composta pelos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Tiago Magno de
Oliveira que “

D ispõe so b re o S C I - S istem a de C on trole In tern o da C âm ara M u n ic ip

L a goin h a e dá ou tras

cas” , Projeto de Resolução u° 02 de 09 de fevereiro de 2015,
providên

autoria da Mesa dos Vereadores composta pelos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz
Ribeiro e Tiago Magno de Oliveira que "

E stabelece o uso d e

C âm ara M u n ic ip a l de L agoin h a - S P e dá ou tras p r o v id ê n c ia s ” e Projeto de Resolução n° 03 de

09 de fevereiro de 2015, de autoria da Mesa dos Vereadores composta pelos Vereadores José
Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Tiago Magno de Oliveira que “Dispõe sobre a

aprovação do relatório da Comissão E sô p m í ãe Investigação n° 01/2014, em atendimento ao
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Requerimento n° 20/2014 e dá outras providências”, devendo todos os projetos ficarem a
disposição dos Sr.s Vereadores na Secretaria da Câmara, para posteriormente serem inseridos na
ordem do dia da próxima sessão. Foi solicitado pelo Sr Presidente em atendimento a solicitação
dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos, que o Sr I o Secretário
procedesse a leitura da R. Sentença referente ao Mandado de Segurança que em sede de Liminar
suspendia os trabalhos e a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que teve
sua liminar cassada e a ordem denegada em primeira instância, bem como a leitura do relatório
final da CEI n° 01/2014. A seguir foi procedida e leitura do Projeto de Lei n° 01, de 03 de
fevereiro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito

especial - adicional à LOA, e acrescenta ações, projetos, metas e objetivos na Lei de
Diretrizes orçamentarias - LDO - e no plano plurianual - PPA - do município de Lagoinha
para o exercício de 2015”, que também ficará a disposição dos Sr.s Vereadores na Secretária da
Câmara, para posteriormente serem inseridos na ordem do dia da próxima sessão, sendo
formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, que o Projeto de Lei n° 01,
de 03 de fevereiro de 2015, seja votado em regime de Urgência, sendo o requerimento colocado
em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por...
unanimidade dos Vereadores presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foi solicitado a
leitura do Requerimento n° 01 de 09 de fevereiro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago
agno de Oliveira, Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos e Waldemar José Ribeiro, que solicita que o Executivo Municipal que se “digne informar
se já foram aplicados o dinheiro devolvido pela Câmara Municipal nos ano de 2013, 2014 e em
caso positivo, juntar empenhos ou notas fiscais onde as refe» idas importâncias foram aplicadas’'
sendo o referido requerimento colocado em discussão e após o prazo regimental em votação eT

APROVADO por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do Requerimento n° 02 de 09
de fevereiro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira, Jorge Luiz Ribeiro,
José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos e Waldemar José Ribeiro, que
solicita que o Executivo Municipal que se digne informar o motivo pelo qual não foi aplicado aos
funcionários públicos municipais o aumento em seus vencimentos, conforme previsto na Lei
Complementar n° 727 de 13 de setembro de 2010, bem como se existe previsão para o aumento do
valor referente ao cartão alimentação, sendo o referido requerimento colocado em discussão e
após o prazo regimental em votação e APROVADO por unanimidade dos vereadores presentes,
leitura do Requerimento n° 03 de 09 de fevereiro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago
Magno de Oliveira, Jorge Luiz R jb e ji^ J e s é VqWemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos

w
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Santos e Waldemar José Ribeiro, que solicita que o Executivo Municipal que se digne informar e
fornecer os comprovantes de empenho e respectivas notas fiscais do gasto com a “queima de
fogos” realizada pela Prefeitura Manicipal de Lagoinha

SP, na virada do ano de 2014 para 2015,

sendo o referido requerimento colocado em discussão e após o prazo regimental em votação e

APROVADO por unanimidade dos vereadores presentes, passando-se a leitura das Indicações de
n° 01 de 09 de fevereiro de 2015, que indica ao Executivo Municipal que se digne verificar e
determinar ao setor competente, a realização de uma operação tampa buracos nas vias públicas da
cidade de Lagoinha - SP , Indicação de n° 02 de 09 de fevereiro de 2015, que indica ao Executivo
Municipal que se digne verificar e determinar ao setor competente, que verifique a viabilidade
técnica da instalação de redutor de velocidade na Rua Brás dos Santos, na altura da Igreja da
Assembléia de Deus e Indicação n° 03 de 09 de fevereiro de 2015, que indica ao Executivo
Municipal que se digne verificar e determinar ao setor competente, que realize o cascalhamento
da estrada municipal e reparo na ponte que liga o município de Lagoinha ao Bairro do Barro
Vermelho. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso dela os seguintes
Vereadores: Ana Lúcia Oliveira Dias, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Jorge Luiz
Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Rogelio Augusto de
Campos, Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, sendo que o Vereador João
Evangelista de Souza, requereu que consta-se da ata que o município de Lagoinha esta bem
assistido pelo Governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckimin que é amigo do Sr. Prefeito
unicipal, que Lagoinha esta alcançando grandes benfeitorias. Por fim o Sr Presidente convocou
todos os vereadores desta casa de Leis para uma sessão extraordinária a se realizar às 23h40, para
proceder à discussão e votação das seguintes matérias: Projetos de Resoluções n° 01 de 09 di
fevereiro de 2015, de autoria da Mesa dos Vereadores composta pelos Vereadores José Valdemir
Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Tiago Magno de Oliveira que “
C on trole In tern o da C âm ara M u n icip a l de L agoin h a e dá ou tras

so b re o S C I - S istem a d<

”, Projeto de

Resolução n° 02 de 09 de fevereiro de 2015, de autoria da Mesa dos Vereadores composta pelos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Tiago Magno de Oliveira que
“. E stabelece o uso de un iform es nas depen dên cias da C âm ara M u n ic ip a l de L a g o in h a - S P e
dá ou tras

providências” e Projeto de Resolução n° 03 de 09 de fevereiro de 2015, de autoria da

Mesa dos Vereadores composta pelos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e
Tiago Magno de Oliveira que “Dispõe sobre a aprovação do relatório da Comissão Especial

de Investigação n° 01/2014, em atendimento ao Requerimento n° 20/2014 e dá outras
providências” e Projeto de Lei n° 01, de 03^32 feg§reiro de 2015, de autoria do Executivo
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Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito especial - adicional à LOA, e acrescenta

ações, projetos, metas e objetivos na Lei de Diretrizes orçamentarias - LDO - e no plano
plurianual - PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, devendo ser
observado que o referido projeto será votado em regime' de Urgência uma única discussão e
votação, conforme requerimento aprovado pelo plenário. NADA MAIS havendo a tratar, o Sr
Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a sessão e para que conste foi
lavrado a presente Ata, que depois de lida se achada conforme será votada e assinada pelos
vereadores presentes. E por estar conforme, eu Tiago Magno de Oliveira, Io Secretário á

