CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Estado de São Paulo

____________________________________________________________________________________________________________

PAUTA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA – 11/06/2018
EXPEDIENTE
Leitura da Ata.

- Leitura da Ata dos Trabalhos da 27ª Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio de
2018, às 20h00m, da Câmara Municipal de Lagoinha – SP.

Tribuna Livre.
- Nenhum inscrito

Leitura dos Documentos.
- Expediente recebido do Poder Executivo Municipal e outros.

- Ofício de nº228/2018, vindo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de
nº31/2018.
- Ofício de nº229 /2018, vindo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento
de nº30/2018.

ORDEM DO DIA.

- Em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº20, de 08 de maio de
2018, de autoria do Executivo Municipal, que “cria o programa social de distribuição de
alimentos, voltado para famílias de baixa renda e dá outras providências.”
- Em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº21, de 10 de maio de
2018, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza o poder executivo municipal a
alienar por meio de doação bens móveis a justiça eleitoral na forma que menciona.”
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- Em regime de deliberação o Projeto de Lei nº23, de 04 de junho de 2018, de
autoria do Legislativo Municipal, que “dispõe sobre a alteração do artigo 18 da lei nº
945 de 31 de maio de 2017 que dispõe sobre a organização do quadro pessoal,
atribuições e da evolução funcional dos servidores, aprova os valores da tabela de
vencimentos e salario da Câmara Municipal de Lagoinha e dá outras providencias.”
- Em regime de deliberação o Projeto de Lei nº24, de 04 de junho de 2018, de autoria
do Executivo Municipal, que “Confere nova redação ao artigo 33º da lei complementar n.727
de 13 de setembro de 2010.”

- Em regime de deliberação a Resolução de nº01, de 04 de junho de 2018, de autoria
do Legislativo Municipal, que “dispõe sobre a criação da função gratificada de responsável
pelo patrimônio do âmbito da câmara municipal de lagoinha - sp.”

EXPLICAÇÃO PESSOAL.
Diego José da Silva.
João Evangelista de Souza “Babá”.
Jorge Luiz Ribeiro.
José Antônio de Campos.
José Valdemir Monteiro.
Luís Antônio dos Santos.
Marcelo Cassio de Paula.
Valmir José Ribeiro.
Roberto Henrique Ferreira.
Lagoinha, 11 de junho de 2018.
JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA
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