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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da sétima
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 11 de maio de 2015 às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a sétima 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 Oliveirá 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 6o sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril 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° 89/2015, do Executivo Municipal, passando-se a leitura do Requerimento
n° 19 de 09 de maio de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson
Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro, Waldemar José Ribeiro, Tiago Magno de
Oliveira, que solicita que o Executivo Municipal “se digne informar que medidas estão sendo
tomadas pela Prefeitura Municipal para buscar uma solução para o problema de falta de transporte
público para a população que tem a necessidade de se locomover para o município de
Guaratinguetá, bem como para os moradores da zona rural do município de Lagoinha, que
dependiam do transporte público realizado pela empresa de ônibus São José S/A, para poderem se
locomover”, que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental
colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, passando-se à
leitura do Requerimento n° 20 de 11 de maio de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno
de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos, Jorge Luiz Ribeiro, que solicita que o Executivo Municipal “proceda estudos no sentido
de desenvolver o projeto que possa incluir o município de Lagoinha na classificação de Município
de Interesse Turístico, A Lei Complementar n° 1.261, de 29/04/2015, de autoria do deputado
André do Prado e de outros 7 parlamentares, que estabelece condições e requisitos específicos
para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico, ou seja, as cidades
paulistas precisam se adequar às novas regras. E como benefício ter acesso aos recursos oriundos
do Fundo de Melhoria das Estâncias Turísticas, ou seja ,mais recursos no caixa da prefeitura para
investir na manutenção dos polos de visitação, bem como em melhorias para a população que
reside na cidade com atrativos turísticos”, que após lido foi colocado em discussão e após
decorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a leitura da Indicação de n°
38 de 11 de maio de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José
Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal “que se digne determinar ao departamento
competente, que seja realizada a manutenção, limpeza dos matos e cascalhamento da estrada do
bairro do Porto, onde dá acesso no conhecido senhor Ze Ferreira e ao bairro da Palmeira”,
Indicação de n° 39 de 09 de março de 2015, de autoriã dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro,
Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que cumpra com plano de governo de
Vossa Excelência, no qual consta a viabilização de um local adequado para a realização de uma
feira para exposição dos produtos de nossos produtores rurais”, Indicação de n° 40 de 11 de
maio de 2015, de autoria dos Vereadores João Evangelista de Souza, Antônio de Paula, Ana
Lucia de Oliveira Dias, Rogélio Augusto de Campos e João Evangelista de Souza - “Babá”, que
indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que verifique a
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possibilidade de ser complementado o valor pago a titulo de “diária de alimentação”, para os
funcionários municipais que necessitam ficarem mais de 08h00 prestando serviço fora do
município de Lagoinha - SP e que tem que fazer mais de uma refeição fora do município”,
Indicação de n° 41 de 11 de maio 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, que realize a limpeza, cascalhamento e retirada de água pluvial estrada municipal no
bairro Tereza Dias, próximo a Ponte Nova”, Indicação de n° 42 de 11 de maio 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, que realize a limpeza e
cascalhamento de todas as ruas localizadas no loteamento “Mirante do Gonzaga” e não somente
em algumas ruas como foi feito, isto em virtude de determinação Judicial que se encontra em
pleno vigor”, Indicação de n° 43 de 11 de maio 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 a compra de uniformes para os funcionário
públicos municipais, especialmente para aqueles que laboram em funções que exigem maior
exposição de suas vestimentas e, portanto, maior risco de estraga-las”. A seguir foi procedida a
leitura do Projeto de Lei n° 08, de 27 de abril de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária
do município de Lagoinha para o exercício financeiro de 2016”, que entra na presenta sessão em
deliberação, Projeto de Lei n° 09, de 06 de maio 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° 09 de 06 de maio de 2015, seja votad
em regime de Urgência, sendo o requerimento colocado em discussão e após transcorrido o praz
regimental colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadore
presentes, Projeto de Lei n° 10, de 07 de maio 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 orçarhentárias - 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° 10 de 07 de maio 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° 11, de 07 de maio 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° 11 de 07 de maio 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: João Evangelista de
Souza, Antônio de Paula, Tiago Magno de Oliveira, José Valdemir Monteiro, Ana Lúcia de
Oliveira Dias. Por fim o Sr Presidente convocou todos os vereadores desta casa de Leis para
sessão extraordinária a se realizar às 21h35, para proceder à discussão e votação das seguintes
matérias, Projeto de Lei n° 09, de 06 de maio 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° 10, de 07 de maio de 2015,
de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
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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° 11, de 07 de maio 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”, 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

