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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da terceira
Sessão Ordinária da Câmara Muiiicipal de Lagoinha, realizada no dia 09 de março de 2015 às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a terceira 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 “Babá”, 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” . Dando continuidade aos trabalhos foi solicitado a leitura da
Ata da 2o sessão ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, às 20h00, que após lida foi
colocada em discussão e após decorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA
por unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo-se com os trabalhos foi solicitada a
leitura dos Ofícios n° 38/2015, 39/2015, 40/2015, 48/2015, do Executivo Municipal, passando-se
a leitura do Projeto de Resolução n° 04 de 09 de março de 2015, de autoria da Mesa Diretora daj
Câmara, que “Dispõe sobre a alteração do artigo 16 da Resolução n° 01 de 28 de fevereiro dei
2011, que aprova os valores da tabela de vencimentos, ’e salários da Câmara Municipal de j
Lagoinha e dá outras providencias”. Dando prosseguimento aos trabalhos foi solicitado a leitura'
do Requerimento n° 10 de 09 de março de 2015, de autoria do Vereador Tiago Magno de
Oliveira, que solicita que o Executivo Municipal que “seja enviada a Câmara Municipal de
Lagoinha - SP, as prestações de cantas das verbas destinadas pelo Fundeb no exercício de 2014'
que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental colocado em votação\
e APROVADO pela maioria dos Vereadores, votando contra a Vereadora Ana Lúcio de Olivek
Dias e a favor os Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Relson AparecidC
Coelho dos Santos, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Rogélio Augusto de Campos e
Waldemar José Ribeiro, leitura do Requerimento n° 11 de 09 de março de 2015, de autoria do
Vereador Tiago Magno de Oliveira, que solicita que o Executivo Municipal “que seja enviada a
Câmara Municipal de Lagoinha - SP a prestação de contas das verbas destinadas pelo Fundeb no
exercício de 2014”, que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental
colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, leitura do
Requerimento n° 12 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido
Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro, que solicita que o Executivo
Municipal que se “ digne determinar ao setor competente que informe se a Prefeitura Municipal
de Lagoinha, adquiriu ou esta para adquirir uma plantadeira e siladeira, para atender os produtores
rurais de nosso município, que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo
regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes,
leitura do Requerimento n° 13 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Relson
Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro, que solicita que o
Executivo Municipal se “digne determinar ao setor competente que informe se a Prefeitura
Municipal de Lagoinha, esta verificando a disponibilidade de fazer a concessão de uso dos
terrenos pertencentes ao município e que se localizam no CDHU, casas populares próximo a
Escola “Padre Chico”, que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo
regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes,
leitura do Requerimento n° 14 de 09 de março de 2015, de aütoria dos Vereadores Relson
Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro, que solicita que o
Executivo Municipal se “digne determinar ao setor competente que informe o quanto foi gasto
pela administração municipal para a construção de sistemaVcle escoamento de águas fluviais para
abrigar à rodoviária, bejm como para a instalação de vidros n \ prédio da mesma”, que após lido foi
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colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADO
por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando continuidade aos trabalhos passo-se a leitura
da Indicação de n° 06 de 09 de março de 2015, de autoria do Vereador Tiago Magno de
Oliveira, que indica ao Executivo Municipal “que se digne determinar ao setor competente, a
realização de cascalhamento, retirada de água pluvial e manutenção na estrada que dá acesso a
“argimax””, Indicação de n° 07 de 09 de março de 2015, de autoria do Vereador Tiago Magno
de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao setor competente, a realização de reparos e manutenção no calçamento da Av. Cel.
Manoel Antonio Domingues de Castro, em toda a sua extensão, Indicação de n° 08 de 09 de
março de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro,
que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, a realização
periódica e continua de pintura das faixas de pedestres e lombadas, bem como a elaboração do um
plano de trânsito para a cidade de Lagoinha em grandes eventos, com a colocação de placas de
orientação e indicação para os motoristas, especialmente com relação aos bairros da zona rural de
nosso município” Indicação de n° 09 de 09 de março de 2015, de autoria do Vereador Tiago
Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao setor competente, a realização de projetos para implantação de acesso a pessoas
com necessidades especiais nos prédios públicos do município de Lagoinha, cumprindo assim de
forma efetiva o que determina a Lei Federal n° 11.263 de 12 de novembro de 2002, Lei de
acessibilidade, que ainda não a possuem”, Indicação de nl 10 de 09 de março de 2015, de
autoria do Vereador Tiago Magno de Oliveira, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao setor competente, que verifique a possibilidade de equiparar o salário dos
ratoristas, com os salários dos motoristas da Prefeitura Municipal de Lagoinha - SP”, Indicação
de n° 11 de 09 de março de 2015, de autoria do Vereador Tiago Magno de Oliveira, que indica/J*^
ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, a realização de
cascalhamento e manutenção na Estrada Municipal José Ribeiro Leite”, Indicação de n° 12 de 09
de março de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelhoç
dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro, qàe indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ac
setor competente, que desenvolva estudos para a construção de Campo de Futebol Reserva na
cidade de Lagoinha - SP”, Indicação de n° 13 de 09 de março de 2015, de autoria dos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro,
que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que
desenvolva estudos e projetos incentivando a pratica de atividades esportivas femininas”,
Indicação de n° 14 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro,
Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal,
“que se digne determinar ao setor competente, que desenvolva estudos e projetos visando apoiar e
incentivar o desenvolvimentos de Escolinhas de Futebol para crianças de nossos municípios”,
Indicação de n° 15 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido
Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne verificar e determinar ao setor competente, a realização de uma
operação tampa buracos na Rua Projetada n° 4, localizada no bairro denominado bairro da
Orlanda”, Indicação de n° 16 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio
Augusto de Campos, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias,
que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que verifique a
possibilidade de fazer um pedido junto ao SENAI (Escola Profissionalizante) para ter a
CARRETA MOVEL na praça com aulas práticas aos munícipes de Lagoinha”, Indicação de n°
17 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio Augusto de Campos, Antonio de
Paula, João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne^détermin^isao áetor competente que verifique a possibilidade de
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implantação do Projeto Cidade Digital, em parceria com o Ministério da Tecnologia e
Comunicação”, Indicação de n° 18 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio
Augusto de Campos, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias,
que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que verifique a
possibilidade de disponibilizar um Veiculo novo ou em perfeito estado para o setor de Agricultura
em especial ao serviço de atendimento da Medicina Veterinária”, Indicação de n° 19 de 09 de
março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio Augusto de Campos, Antonio de Paula, João
Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias, que indica ao Executivo Municipal, “que
verifique a possibilidade de incluir no Edital de Concurso, a contratação de um ORIENTADOR
DE ATIVIDADES FÍSICAS para desenvolver um trabalho fora da sala de aula com crianças,
jovens, adultos e com a melhor idade, feminina e masculino na quadra poli esportiva e no Estádio
Luiz Pereira Coelho”, Indicação de n° 20 de 09 de março de 2015, de autoria dos Vereadores
Waldemar José Ribeiro e Tiago Magno de Oliveira, que indica ao Executivo Municipal, “que se
digne determinar ao setor competente, a realização de reparos e manutenção no calçamento da
Rua Benedito Ferreira e Rua Padre Chico”. A seguir foi procedida e leitura do Projeto de Lei n°
02, de 09 de março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e objetivos na
Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício
de 2015”, sendo formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, para que o
Projeto de Lei n° 02 de 09 de março de 2015, seja votado em regime de Urgência, sendo o
requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, Projeto de Lei n° 03, de 09 de
março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de créditç
adicional especial à LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei
Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de
2015”, sendo formulado requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, para que o ^
Projeto de Lei n° 03 de 09 de março de 2015, seja votado em regime de Urgência, sendo pL ^
requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em v otaçãaV é
sendo APROVADO pela maioria dos Vereadores, por cinco votos a favor dos Vereadores, Ana
Lúcia de Oliveira Dias, Antonio de Paula, João Evangelista de Souza, Rogélio Augusto de
Campos e Waldemar José Ribeiro e três contra dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson
Aparecido Coelho dos Santos e Tiago Magno de Oliveira, Projeto de Lei n° 04, de 09 de março
de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à LOA, e acrescenta açõès, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes
orçamentárias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, sendo
formulado Requerimento pelo Vereador João Evangelista de Souza, para que o Projeto de Lei n°
04 de 09 de março 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, Projeto de Lei n° 05, de 09 de março de 2015, de
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abermra de crédito adicional especial à
LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes
orçamentárias - LDO —e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, sendo
formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, para que o Projeto de Lei n°
05 de 09 de março 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, Projeto de Lei n° 06, de. 09 de março de 2015, de
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
LOA, e acrescenta^ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes
orçamentárias —LDO - e no PPA - do município de Lagpipha para o exercício de 2015”, sendo
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formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, para que o Projeto de Lei n
06 de 09 de março 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. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso
dela os seguintes Vereadores: Jorge Luiz Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Waldemar José
Ribeiro, Antonio de Paula, Rogelio Augusto de Campos, João Evangelista de Souza “Babá”, que
solicitou que consta-se da presente Ata sua homenagem a todas as mulheres pela passagem do dia
das mulheres, cumprimentando todas às mulheres na pessoa de sua esposa e filha, fazendo uso o
Vereador Relson Aparecido Coelho dos Santos, que também solicitou que registra-se na presente
ata sua homenagem a todas às mulheres pela passagem comemorativa de seu dia, passando a fazer
uso da palavra a Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias e José Valdemir Monteiro. Por fim o Sr
Presidente convocou todos os vereadores desta casa de Leis para uma sessão extraordinária a se
realizar às 22h50, para proceder à discussão e votação das seguintes matérias, Projeto de
Resolução n° 04 de 09 de março de 2015, de autoria da Mesa Diretora Câmara, composta pelos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Tiago Magno de Oliveira e Jorge Luiz Ribeiro, que “Dispõe
sobre a alteração do artigo 16 da Resolução n° 01 de 28 'de fevereiro de 2011, que aprova os
valores da tabela de vencimentos, e salários da Câmara Municipal de Lagoinha e dá outras
providencias”, Projeto de Lei n° 02, de 09 de março de 2015, de autoria do Executivo
Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à LOA, e acrescenta ações,
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA - do
município de Lagoinha para o exercício de 2015”, Projeto de Lei n° 03, de 09 de março de
2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes
orçamentárias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, Projeto
de Lei n° 04, de 09 de março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e
objetivos na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para
o exercício de 2015”, Projeto de Lei n° 05, de 09 de março de 2015, de autoria do Executivo
Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à LOA, e acrescenta ações,
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA - do
município de Lagoinha para o exercício de 2015”, Projeto de Lei n° 06, de 09 de março de
2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à LOA, e acrescenta ações, projetos, atividades, melas e objetivos na Lei de Diretrizes
)rçamentárias —LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, Foi
olicitado pelo Sr. Presidente José Valdemir Monteiro, que çonsta-se da presente ata determinação
para que seja expedido Oficio ao Executivo Municipal, solicitando que as justificativas dos
projetos de Lei ou outra matéria, sejam formuladas de forma que possibilite entendimento de seu
conteúdo e objetivo de forma clara e coerente. NADA MAÍS 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 C
> á subscreví. Câmara
Municipal de Lagoinha, 09 de março de 2015.
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