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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da décima
sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 26 de outubro de
2015, às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a décima sexta Sessão
Ordinária do corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte ativa nos trabalhos os
seguintes Vereadores: Ana Lúcia Oliveira Dias, Antônio de Paula, João Evangelista de Souza
“Babá”, Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos,
Rogélio 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
15° sessão ordinária, realizada no dia 13 de outubro 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° 286, 287, 308, 309, 310, 312, 319/2015, todos do Executivo Municipal, sendo
determinado pelo Sr. Presidente que consta-se da ata dos trabalhos, que o Ofício de n° 319/2015,
do Executivo Municipal, solicita a retirada da pauta 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” para a realização de estudos. A seguir foi procedida a leitura do Projeto de Lei n° 23 C\
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”, que será colocado em única discussão e votação, em virtude do Requerimento de
Urgência formulado pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias e devidamente aprovado na 15°
Sessão Ordinária, sendo o referido projeto colocado em discussão e após transcorrido o prazo
regimental colocado em votação e 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
a outras providências”, que será colocado em única discussão e votação, em virtude do
Requerimento de Urgência formulado pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias e devidamente
aprovado na 15° Sessão Ordinária, sendo o referido projeto colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes, passando-se 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”, que antes de ser colocado em discussão, foi procedida a leitura do Oficio n°
312/2015, de autoria do Executivo Municipal, que solicita a alteração do artigo 4o e 5o, que altera
a forma de redação dos referidos artigos, mantidos seus objetivos, efeitos e finalidades, que
levado a deliberação do plenário desta casa, de forma unanime, nada tiveram a opor com relação a
alteração dos referidos artigos, declarando-se cientes e de acordo, que será colocado em única
discussão e votação, em virtude do Requerimento de Urgência formulado pela Vereadora Ana
Lúcia de Oliveira Dias e devidamente aprovado na 15° Sessão Ordinária, sendo o referido projeto
colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e
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 adicional especial à LOA, modifica ações, projetos, atividades, metas e
objetivos na Lei de Diretrizes orçamentarias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para
o exercício de 2015”, que após lido íp\ colocado em primeira discussão e após transcorrido o
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prazo regimental colocado em primeira votação, sendo APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes em primeira discussão e votação, passando-se a leitura em deliberação da
Moção n° 02 de 14 de outubro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira,
Waldemar José Ribeiro, Ana Lúcia Oliveira Dias, Antônio de Paula, João Evangelista de Souza
“Babá”, Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos,
Rogélio Augusto de Campos, “Moção de repudio contra a proposta do governo de redução dos
recursos do Sistema S”. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a leitura do Requerimento
de n° 32 de 26 de outubro de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge
Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos, que solicita do Executivo Municipal, “que se
digne informar se existe previsão para o cumprimento do plano de carreira dos funcionários
públicos e professores municipais, especialmente no que se refere à correção inflacionaria e
aumento salarial”, leitura do Requerimento n° 33 de 26 de outubro de 2015, de autoria dos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos,
que solicita ao Executivo Municipal, “que se digne informar se o dinheiro necessário para dar
inicio as obras de construção das casas populares em nosso município já se encontra a disposição
da Prefeitura Municipal, bem como, o cronograma para a realização das obras, especialmente no
que se refere a seu inicio”. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso dela os
seguintes Vereadores: João Evangelista de Souza “Babá”, Tiago Magno de Oliveira, Relson^
Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, Waldemar José Ribeiro, Antônio de
Paula, momento em que o Vereador Jorge Luiz Ribeiro, requereu que consta-se em Ata a fala do
Vereador Antônio de Paula, sobre sua afirmação que o local onde a Prefeitura Municipal de
Lagoinha - SP retira pedras para realizar a conservação das Estradas Municipais, foi Embargado
pela Policia Ambiental, após denuncia de um dos Vereadores que compõem a Câmara Municipal,
não sabendo qual Vereador fez a denuncia, passando a fazer uso da palavra o Vereador, Jorge
Luiz Ribeiro, Ana Lúcia de Oliveira Dias e Rogélio Augusto de Campos. Antes de encerrar a
presente Sessão Ordinária, o Sr. Presidente convocou os Sr.s Vereadores presentes para Sessão
Extraordinária, a se realizar às 21h55, da presente data, para apreciação do Projeto de Lei n° 30
de 13 de outubro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à LOA, modifica ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de
Diretrizes orçamentarias - LDO - e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de
5” e da Moção n° 02 de 14 de outubro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de
Oliveira, Waldemar José Ribeiro, Ana Lúcia Oliveira Dias, Antônio de Paula, João Evangelista de,
Souza “Babá”, Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos, Rogélio Augusto de Campos, “Moção de repudio contra a proposta do governo de
redução dos recursos do Sistema S”. 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 subscrevi. Câmara Municipal de
Lagoinha, 26 de outubro de 2015.
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