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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da segunda
sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a segunda 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 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”. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente solicitou a leitura da
Ata da Io Sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, às 20h00 e leitura da Ata da
Io Sessão Extraordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, às 21h45, que após lidas foram
colocadas em discussão e após decorrido o prazo regimental colocadas em votação e
APROVADAS por unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo-se com os trabalhos foi
solicitada a leitura do Oficio de n° 054/2016 do Ministério Público do Estado de São Paulo,
passando-se a leitura da Emenda n° 01 de 29 de fevereiro de 2016, que “Adiciona o parágrafo
único no artigo 5o do Projeto de Lei n° 02 de 11 de fevereiro de 2016”, que após lida foi colocada
em única discussão e após transcorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA
por unanimidade dos Vereadores presentes, acrescentando-se o parágrafo único no artigo 5o do
Projeto de Lei n° 02 de 11 de fevereiro de 2016, sendo solicitada a leitura do Projeto de Lei n° 02
de 11 de ferreiro de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre consolidação,
alteração e rerratificação do quadro de pessoal do município de Lagoinha e dá outras
providências”, acrescido da Emenda n° 01 de 29 de fevereiro de 2016, que após sua leitura foi
colocado em única discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em única votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes o referido projeto de Lei e sua Emenda
em única discussão e votação por força de requerimento de urgência formulado pela Vereadora
Ana Lucia de Oliveira Dias, na primeira sessão ordinária. Dando continuidade aos trabalhos foi
solicitada a leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 03 de 25 de fevereiro de 2016. de autoria
do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para proceder ao
parcelamento de débitos referentes aos tributos municipais e dá outras providencias”, leitura em
deliberação do Projeto de Lei n" 04 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos Vereadores Tiago
Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que “Dá denominação à “Escola Municipal Arco
íris” do município de Lagoinha - SP”, leitura dos seguintes projetos em deliberação do Projeto
de Lei n° 05 de 29 de fevereiro de 2016, 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 2016”, que após sua leitura foi formulado Requerimento de Urgência pela
Vereadora Ana Lucia de Oliveira Dias, sendo colocado em discussão e após transcorrido o prazo
regimental colocado em votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes o
requerimento de urgência, para que o referido projeto seja votado em única discussão e votação,
Projeto de Lei n° 06 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à LOA, e acrescenta ações, projetos,
atividades, petas e objetivos na Lei de Diretrizes orçamentarias - LDO - e no PPA - do
município de Lagoinha paia o exercício de 2016”, que após sua leitura foi formulado
Requerimento de Urgência pela Vereadora Ana Lucia de Oliveira Dias, sendo colocado em
discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e Aprovada por
unanimidade dos Vereadores presentes o requerimento de urgência, para que o referido projeto
seja votado em única discussão ç votação, Projeto de Lei n° 07 de 29 de fevereiro de 2016, de
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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 2016”, que
após sua leitura foi formulado Requerimento de Urgência pela Vereadora Ana Lucia de Oliveira
Dias, sendo colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e
Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes o requerimento de urgência, para que o
referido projeto seja votado em única discussão e votação, Projeto de Lei n° 08 de 29 de
fevereiro de 2016, 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
2016”, que após sua leitura foi formulado Requerimento de Urgência pela Vereadora Ana Lucia
de Oliveira Dias, sendo colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado
em votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes o requerimento de urgência,
para que o referido projeto seja votado em única discussão e votação. A seguir dando
continuidade aos trabalhos foi solicitada a leitura dos Requerimentos n° 04 de 29 de fevereiro
de 2016, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos e Jorge Luiz Ribeiro, que requer do Executivo Municipal, que informe o andamento do
roje to de implantação de internet banda larga no município de Lagoinha, conforme consta
inclusive do “plano de governo” de Vossa Excelência”, sendo o requerimento colocado em
discussão e após transcorrido o prazo regimental colopado em votação e Aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes, leitura do Requerimento n° 05 de 29 de fevereiro de
2016, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro e
Jorge Luiz Ribeiro, que requer do Executivo Municipal, “que informe o gasto do município de
Lagoinha, com o pagamento de horas extras dos funcionários municipais durante o ano de 2015”,
sendo o requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em
votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, passando-se a leitura do
Requerimento n° 06 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro,
Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, que requer do Executivo
Municipal, que “informe, quais as ações estão sendo desenvolvidas pela administração municipal,
om relação ao projeto “Lagoinha mais verde”, consistente na recuperação de áreas degradadas,
eflorestamento de nascentes e mata auxiliares e embelezamento da cidade de Lagoinha,
indicando os locais onde foram realizadas as referidas ações constantes do plano de Governo do
Sr. Prefeito Municipal”, sendo o requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo
regimental colocado em votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes,
passando-se a leitura do Requerimento n° 07 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos
Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro,
que requer do Executivo Municipal, que “para que seja encaminhada a essa casa de Leis, planilha
com a movimentação referente ao PRONAF no ano de 2015 contendo: 1-Nome dos produtores
rurais beneficiados; 2-Tipo serviço prestado; 3-Data do serviço; 4-Local do serviço prestado; 5Equipamento utilizado; 6-Valor recolhido por serviço' prestado; 7-Gastos totais com os
equipamentos do PRONAF; 8-Equipamentos indisponíveis e motivos da indisponibilidade”,
sendo o requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em
votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando continuidade aos
trabalhos foi solicitada a leitüra das Indicações n° 06 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria do
Vereador Jorge Luiz Ribeiro, indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao
departamento competente, que reaiize a limpeza, manutenção e o corte do mato das áreas verdes
localizadas nas proximidades da quadra Poliesportiva e do denominado Terminal Rodoviário
municipal”, Indicação n° 07 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos Vereadores Tiago Magno
de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo Municipal, que “se digne
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determinar ao departamento competente, que proceda a contratação de braçal, educador físico,
motorista, tratorista e fisioterapeuta”, Indicação n° 08 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo
Municipal, que “que se digne determinar ao departamento competente, que proceda a fiscalização
aos lotes baldios e casas sem moradores”, Indicação n° 09 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria
dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que proceda a construção de
banheiros nos Cemitérios Municipais”, Indicação n° 10 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria
dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que implante nos bairros mais
populosos da área Rural espaços de lazer como Play Grund, academia ao livre e campo de
futebol”, Indicação n° 11 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria dos Vereadores Tiago Magno
de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao departamento competente, que proceda a contratação de médicos especialistas,
como endocrinologista, gastrenterologia, oftalmologista e Vascular”, Indicação n° 12 de 29 de
fevereiro de 2016, de autoria do Vereador Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos, José Valdemir Monteiro, indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao
departamento competente, que sejam realizadas reparos e manutenção na estrada Municipal que
liga a cidade de Lagoinha ao Bairro Vermelho”, Indicação n° 13 de 29 de fevereiro de 2016, de
autoria do Vereador Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir
Monteiro, indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao departamento
competente, a realização de reparos e manutenção na Estrada Municipal que liga o bairro da Santa
Rita às proximidades do imóvel rural pertencente ao Sr. Arminio, especialmente com relação ao
morro que da acesso ao local”, Indicação n° 14 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria do
Vereador Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro,
indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que
econstrua o calçamento que foi retirado quando da realização das obras na Av. Maria do Carmo
ouvêa Rocha, da rua denominada “Rua da Palha” nas proximidades do bar do “João da
Bomba””, Indicação n° 15 de 29 de fevereiro de 2016, de autoria do Vereador Rogelio Augusto
de Campos, João Evangelista de Souza “Babá”, Ana Lúcia de Oliveira Dias, Antônio de Paula,
indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, a
realização de reparos e manutenção em uma ponte localizada na Estrada Municipal que liga a
cidade de Lagoinha ao bairro do Macaco”, Indicação n° 16 de 29 de fevereiro de 2016, de
autoria do Vereador Rogelio Augusto de Campos, João Evangelista de Souza “Babá”, Ana Lúcia
de Oliveira Dias, Antônio de Paula, indicando ao Executivo Municipal, “que se digne determinar
ao departamento competente, a realização da construção de uma nova ponte no bairro do
Pessegueiro, nas proximidades da Casa do Sr. Gilson”. A seguir o Sr. Presidente franqueou a
avra, fazendo uso os seguintes Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Antônio de Paula, João
angelista de Souza ‘'Babá”, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Ana Lúcia Oliveira Dias,
ago Magno de Oliveira, Rogélio Augusto de Campos, José Valdemir Monteiro. Antes de
encerrar a sessão o Sr Presidente convocou todos os Vereadores que compõem o Legislativo
Municipal, para a realização de uma sessão extraordinária para apreciação em única discussão e
votação dos Projetos de Leis n° 05 de 29 de fevereiro de 2016, 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 2016”, Projeto de Lei n° 06 de 29 de fevereiro de
2016, 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 2016”, Projeto
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de Lei n° 07 de 29 de fevereiro de 2016, 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 2016”, Projeto de Lei n° 08 de 29 de fevereiro de 2016, 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 2016”, a se realizar em 29 de fevereiro de 2016, às
22h55. 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, 29 de fevereiro de

