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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO
PAULO. Ata da décima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no
dia 13 de outubro de 2015, às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a
décima quinta 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”. Foi solicitado a
leitura da Ata da 14° sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro 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 do Ofício n° 08/2015, da Secretária Municipal de Saúde, passando-se a leitura
do Projeto de Decreto Legislativo n° 02 de 28 de setembro de 2015, de autoria dos Vereadores
José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Tiago Magno
de Oliveira, que “dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão Lagoinhense ao Excelentíssimo
Dr. Desembargador José Renato Nalini”, que após lido foi colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes. A seguir foi procedida a leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 23 de
28 de setembro 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 orçamentarias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício
de 2015”, sendo formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, que o
referido Projeto de Lei seja votado em regime de Urgência, colocando-se o requerimento em
discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade dos Vereadores presentes, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 27 de 13 de
outubro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria no município de Lagoinha uma
premiação via sorteio entre os moradores visitados pela equipe de saúde na campanha de combate
e prevenção de transmissão da dengue e dá outras providências”, sendo formulado Requerimento
pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, que o referido Projeto de Lei seja votado em regime
de Urgência, colocando-se o requerimento em discussão e após transcorrido o prazo regimental
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, passandose a leitura do Projeto de Lei n° 28 de 13 de outubro de 2015, de autoria do Executivo
Municipal, que “Cria no município de Lagoinha o prêmio variável de qualidade e inovação aos
servidores prestadores de serviços na estratégia de saúde da família, e da outras providências”,
sendo formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, que o referido
Projeto de Lei seja votado em regime de Urgência, colocando-se o requerimento em discussão e
após transcorrido o prazo regimental colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
dos Vereadores presentes, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 29 de 13 de outubro de
2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria no município de Lagoinha o auxilio enxoval
- gestante”, sendo formulado Requerimento pelo Vereador João Evangelista de Souza, que o
referido Projeto de Lei seja votado em regime de Urgência, colocando-se o requerimento em
discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade dos Vereadores presentes, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 30 de 13 de
outubro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de crédito
íal especial à LOA, modifica ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de
ítrizes orçamjyftaqias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de
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2015”. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a leitura do Requerimento de n° 30 de 13 de
outubro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro,
que solicita do Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que envie
cópia do laudo/relatório/parecer da avaliação de ruídos que foi realizado junto aos equipamentos,
maquinários da Prefeitura Municipal de Lagoinha - SP”, leitura do Requerimento n° 31 de 13 de
outubro de 2015, de autoria do Vereador Tiago Magno de Oliveira, “que se digne determinar ao
setor competente, que envie a planilha discriminada, indicando valor do gasto, local, e empresa
que realiza o serviço, com a utilização de Guincho, para o transporte de veículos para o conserto e
manutenção da frota municipal, que são realizadas fora do município de Lagoinha - SP, nos anos
de 2014 e 2015”. A seguir Passou-se a leitura das Indicações n° 64 de 13 de outubro de 2015, de
autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos e José Valdemir
Monteiro, “que seja efetuada a criação de uma ala especial para o atendimento de crianças junto à
rede municipal de saúde”, Indicação n° 65 de 13 de outubro de 2015, de autoria dos Vereadores
Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos e José Valdemir Monteiro, “que seja
implantado no município de Lagoinha atendimento especializado para a terceira idade com
nutricionistas, psicólogo e fisioterapeuta, junto à rede municipal de saúde”, Indicação n° 66 de 13
de outubro de 2015, de autoria dos Vereadores João Evangelista de Souza, Antônio de Paula,
Ana Lúcia de Oliveira Dias, Rogélio Augusto de Campos, “que se digne determinar ao setor
competente que verifique a possibilidade da realização de manutenção e recuperação da Ponte
localizada na estrada municipal do Posso Grande, tendo como referência as proximidades da
propriedade do Sr. Jorge Bento” Indicação n° 67 de 13 de outubro de 2015, de autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira e José Waldemar Ribeiro, “que se digne determinar ao setor
competente, que realize a limpeza e manutenção na Estrada Municipal do Bairro da Santa Rita,
que dá acesso a Rodovia João Martins Corrêa, Indicação n° 68 de 13 de outubro de 2015, de
autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e José Waldemar Ribeiro, “que se digne
determinar ao setor competente, que realize a manutenção e melhorias nas Ruas José Nicácio de
Campos e José Egídio de Campos”, Indicação n° 69 de 13 de outubro de 2015, de autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira e José Waldemar Ribeiro, “que se digne determinar ao setor
competente, que verifique a possibilidade da instalação de uma caçamba de lixo no bairro do
Batido, junto a encruzilhada que dá acesso ao bairro”, Indicação n° 70 de 13 de outubro de
2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e José Waldemar Ribeiro, “que se
digne determinar ao setor competente, que verifique e tome providencias necessárias, com relação
a um poste de energia elétrica que está bastante inclinado e em vias de cair ao chão, sito à Rua
José Nicácio de Campos”. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso dela os
seguintes Vereadores: João Evangelista de Souza “Babá”, que solicitou que consta-se da Ata dos
trabalhos, que conforme solicitação da comunidade esta apresentando a indicação para a
realização da reforma da ponte localizada na estrada no Bairro do Posso Grande, cumprimentando
o Sr. Zé Doutor pela realização da festa em louvor a São Benedito, os organizadores da festa em
comemoração ao dia das crianças, realizada no dia 12 de outubro de 2015, no bairro do Ribeirão e
por fim cumprimentar todos os professores da rede Estadual e Municipal de ensino, na pessoa de
sua esposa Carina, cujo o dia é comemorado em 15 de outubro, passando a fazer uso da palavra a
seguir os Vereadores Tiago Magno de Oliveira, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José
Valdemir Monteiro, Waldemar José Ribeiro, Antônio de Paula, Jorge Luiz Ribeiro, Ana Lúcia de
Oliveira Dias e Rogelio Augusto de Campos. 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 subscreví. Câmara
Municipal de Lagoinha, 13 de outubro de 2015.

