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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 23 de março de 2015 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 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”. Dando continuidade aos trabalhos foi solicitado a leitura da
Ata da 3o sessão ordinária, realizada no dia 09 de março 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, passando-se a leitura da Ata 3 o sessão extraordinária,
realizada no dia 09 de março de 2015, às 22h50, 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° 46,
57, 58, 60, 61 e 62/2015, do Executivo Municipal, passando-se a leitura do Requerimento n° 15
de 23 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido
Coelho dos Santos e José Valdemar Monteiro, que solicita que o Executivo Municipal que “seja
encaminhada a essa casa de Leis, relatórios de viagens realizadas pelos micrôs-ônibus e vans do
Município de Lagoinha, nos finais de semana dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de
2015, contendo: I o os destinos das viagens, 2o os motoristas de cada viagem, 3o os motivos das
viagens, 4o quem solicitou o transporte e 5o quem autorizou os veículos a realizarem as viagens”,
que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental colocado em votação
e APROVADO pela maioria dos Vereadores, votando contra a Vereadora Ana Lúcio de Oliveira
Dias, João Evangelista de Souza, Antonio de Paula, Rogelio Augusto de Campos e a favor os
Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Relson Aparecido Coelho dos Santos,
Waldemar José Ribeiro e José Valdemir Monteiro. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a
leitura da Indicação de n° 21 de 23 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio
Augusto de Campos, Antonio de Paula, Ana Lúcia de Oliveira Dias, João Evangelista de Souza,
que indica ao Executivo Municipal “que verifique a possibilidade de inclusão do recolhimento de
lixo no bairro do Porto, zona rural de nosso município”, Indicação de n° 22 de 23 de março de
2015, de autoria dos Vereadores Rogelio Augusto de Campos, Antonio de Paula, Ana Lúcia de
Oliveira Dias, João Evangelista de Souza, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao setor competente que verifique a possibilidade de realizar reparos nas ruas
localizadas no Bairro da Orlanda”, Indicação de n° 23 de 23 de março de 2015, de autoria dos
ereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro,
que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que verifique a
disponibilidade da demarcação e colocação de uma caçamba para recolhimento do lixo domestico
no Bairro do Porto, zona rural do município”, Indicação de n° 24 de 23 de março de 2015, de
autoria dos Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz
Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que
verifique a disponibilidade da demarcação e colocação de uma caçamba para recolhimento do lixo
domestico próximo ao comercio do “Baguã”, no Bairro do Canta Galo, na estrada municipal que
da acesso ao Bairro da Santa Rita, zona rural do município”, Indicação de n° 25 de 23 de março
de 2015, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir
Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro, que indica ao Executiva Municipal, “que
digne determinar ao
setor competente, que verifique a possibilidade da instalação de corrirrjão-na escada localizada
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entre as ruas Brás dos Santos e a Rua Vicente da Silva Pião, em frente ao Supermercado
Monteiro, Indicação de n° 26 de 23 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Relson
Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro, que indica ao
Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que verifique a possibilidade
de desenvolver projetos de incentivo ao artesanato local”, Indicação de n° 27 de 23 de março de
2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemir José Ribeiro, que indica ao
Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, a aquisição de monitores
multiparametrico, para que sejam instalados nas ambulâncias do Pronto Atendimento que
transportam pacientes em estado grave”, Indicação de n° 28 de 23 de março de 2015, de autoria
dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemir José Ribeiro, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que verifique a possibilidade de realizar
reparos e a manutenção das Ruas José Inácio Monteiro e Rua João Ferreira da Silva”, Indicação
de n° 29 de 23 de março de 2015, de autoria dos Vereadores Rogelio Augusto de Campos,
Antonio de Paula, Ana Lúcia de Oliveira Dias, João Evangelista de Souza, que indica ao
Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que verifique a possibilidade
de realizar em nosso município um novo curso de Operadores de Maquinas, especialmente retro
escavadeiras e patrol”. A seguir foi procedida e leitura do Projeto de Lei n° 07, de 12 de março
de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal a proceder parcelamento de débitos referentes' aos tributos municipais e dá outras
providencias”, sendo formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias, para
que o Projeto de Lei n° 07 de 12 de março de 2015, seja votado em regime de Urgência, sendo o
requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes. A seguir o Sr. Presidente
franqueou a palavra fazendo uso dela os seguintes Vereadores: João Evangelista de Souza, que
solicitou que consta-se em Ata dos trabalhos agradecimento ao Departamento de Estrada de
Rodagem - DER, em nome do Sr. Toninho Cláudio e demais membros da UBA, pelo trabalho de
limpeza das margens e da Rodovia João Martins Corrêa, altura do Km 23,500, próximo do
Darcio, para o escoamento das aguas que acabavam por alagar a estrada quando da ocorrência de
chuvas fortes, passando a fazer uso da palavra os Vereadores Tiago Magno de Oliveira, Antonio
de Paula, Waldemar José Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir Monteiro,
Rogelio Augusto de Campos e 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 Tiago Magno de Oliveira, I o Secretário á
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