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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da quarta
sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha realizada no dia 30 de março de 2016, às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a quarta Sessão Ordinária do
corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte ativa nos trabalhos os seguintes
Vereadores: Ana Lúciá 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 e Waldemar José Ribeiro, presidindo a sessão o Vereador José Valdemir Monteiro,
secretariado pelo Vereador Relson Aparecido Coelho dos Santos, cabendo registrar que o
Vereador Tiago Magno de Oliveira, comunicou à secretária da Câmara Municipal sua
impossibilidade de comparecer a presente sessão por motivo de saúde, o que foi levado ao
conhecimento do plenário. 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 leitura da Ata da 3o Sessão Ordinária realizada no dia 14 de
março de 2ÇH6, 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 de n° 051/2016, 064/2016,
36Af6, 075/2016, 079/2016, 080/16 e 081/16, todos do Executivo Municipal, tendo o Vereador
Jap^e Luiz Ribeiro, requerido para manifestar-se a respeito das respostas aos requerimentos na
róxima sessão, em virtude de se fazer diligências para esclarecimento de duvidas surgidas com
as respostas, o que foi deferido pelo Sr. Presidente. Em continuidade aos trabalhos foi solicitada a
leitura do Projeto de Resolução u° 01 de 28 de março de 2016, de autoria do Legislativo
Municipal que “Dispõe sobre a alteração do artigo 16 da Resolução nc 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 providências correlatas.”, que após lido foi colocado em única discussão e
após transcorrido o prazo regimental colocado em única votação e APROVADO por
unanimidade dos Vereadores presentes em única discussão e votação. A seguir passou-se a leitura
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”, sendo formulado Requerimento de
Urgência pelo Vereador Rogélio Augusto de Campos, que foi colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocado em votação e Aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes e não havendo disposição eu contrário no Regimento Interno da Câmara
Municipal, o Sr Presidente colocou o referido Projete de Lei n° 03 de 25 de fevereiro de 20.' 6, em
única discussão e após transcorrido o prazo regimental foi colocado em única votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes em única discussão e votação,
passando-se a Leitura do Projeto de Lei n° 04 de 29 de fevereiro de 2016, dc autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que “Dá denominação à “Escola
Municipal Arco íris” do município de Lagoinha - SP” sendo colocado em primeira discussão e
após transcorrido o prazo regimental em primeira votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes em primeira votação e discussão, passando-se a leitura em deliberação do
Projeto de Lei n° 09 de 14 de março 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, orra que o referido projeto seja votado em
única discussão e votação, passando-se a leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 10 de 30 de
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março de 2016, de autoria do Legislativo Municipal, que “Fixa os subsídios do Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais e dá outras providências”, leitura em deliberação do Projeto de
Lei n° 11 de 30 de março de 2016, de autoria do Legislativo Municipal, que “Fixa os subsídios
dos Vereadores, do Io Secretário e do Presidente da Câmara Municipal e dá outras providências”.
A seguir dando continuidade aos trabalhos foi solicitada a leitura dos Requerimentos n° 08 de 30
de março de 2016, de autoria dos Vereadores Rogélio Augusto de Campos, Ana Lúcia Oliveira
Dias, Antônio de Paula, João Evangelista de Souza “Babá”, que requer do Executivo Municipal,
“que se digne determinar ao setor competente que informe qual era o valor do débito da
Municipalidade com o INSS, constando o valor apurado do débito na administração passada,
descriminando multas e juros que incidiram sobre a divida em virtude do não pagamento no
vencimento correto, valor e forma de pagamento através do acordo formulado junto ao INSS
atualmente em vigor, valor já pago e saldo remanescente da divida, com a previsão final de seu
pagamento”, sendo o requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental
colocado em votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, leitura do
/ Requerimento n° 09 de 30 de março de 2016, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido
Xj\ Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro e Jorge Euiz Ribeiro, que requer do Executivo
V ) C j J Municipal, “que informe se a Preíêitura Municipal de lagoinha adota “banco de horas” ou outra
\
J denoríninação a respeito das horas extras realizadas pelos funcionários municipais e não pagas,
JJ y epviando relação descriminada das horas realizadas e constantes do “banco de horas’1, bem como
L"''
/ s e existe acordo entre a administração municipal e o sindicato que representa a categoria, ou outro
meio legal que autorize a existência deste “banco de horas”, referente ao ano de 2015, até a
presente data”, 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° 10 de 30 de março de 2016, de autoria dos
Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro,
que requer do Executivo Municipal, “que determine ao setor competente que informe as medidas
que estão sendo tomadas para a recuperação/reforma conserto da ponte localizada na estrada que
liga a cidade de Lagoinha ao bairro do Mandutinho, localizada próxima a propriedade do Sr. João
Ribeiro de Campos “João Nhã Juca”, bem como seja encaminhado laudo pericial atestando sua
segurança para o trafego de veículos”, 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° 11 de 30 de março de 2016, de
autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir
Monteiro, que requer do Executivo Municipal, “que determine ao setor competente que informe
as providencias tomadas para a realização de reparos no muro de arrimo localizado entre as
Escolas Municipais Alceu Coelho e Arco íris, que está trincado e com problemas de infiltração de
água”, 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° 12 de 30 de março de 2016, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz
Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, que requer do Executivo
Municipal, “que determine ao setor competente, que informe qual o valor gasto pelo município
para construção do terminal rodoviário de Lagoinha. bem como se as obras já se encerraram e
quando será entregue para uso da população. Dande continuidade aos trabalhos foi solicitada a
leitura da Indicação n° 15 de 30 de março de 2016, de autoria do Vereador José Valdemir
Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho oos Santos, indicando ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, a realização de reparos e
manutenção na Estrada Municipal que liga a cidade de Lagoinha ao bairro da Fazenda Vellri, cuja
entrada se inicia próxiralo a entrada da propriedade do Si. Dezinho”, Indicação u°
de 30 de
março de 2016, de ai/lp/q/ do Vereador José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson
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Aparecido Coelho dos Santos, indicando ao E xecutivo Municipal, “que se digne determinar ao
departamento competente, a realização de uma operação tampa buracos nas ruas da cidade de
Lagoinha, que encontram-se esburacadas por falta de manutenção” e Indicação n° 17 de 30 de
março de 2016, de autoria dos Vereadores Rogélio Augusto de Campos, Ana Lúcia Oliveira
Dias, Antônio de Paula, João Evangelista de Souza “Babá”, que indica ao Executivo Municipal,
“que se digne determinar ao departamento competente, a reaiização do corte da grama lateral da
escadaria que liga a Rua do Cruzeiro a Av. Cel. Máríoel Domingues de Castro, em frente à
entrada da Escola Estadual “Padre Chico”. A seguir foi solicitada a leitura das Portarias de n° 02,
03 e 04, todas de 18 de março de 2016, para o conhecimento de todos os presentes e ouvintes da
transmissão dos trabalhos do Legislativo Municipal. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra
fazendo uso da mesma o Vereador Jorge Luiz Ribeiro. 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 Relson Aparecido Coelho dos Santos, 2o Secretário
á subscreví. Câmara Municipal de Lagoinha, 30 de março de 2016.
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