Câmara Municipal de Lagoinha
Estado de São Paulo

ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA, ESTADO DE
SÃO PAULO.
Ata da quinta sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia
22 de junho de 2015, às 22:20 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para
a quinta Sessão Extraordinária 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, Rogélio Augusto de Campos,
Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro. Presidiu a sessão o Vereador Sr
José Valdemir Monteiro, secretariado pelo Io Secretário Vereador Sr 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 do Projeto de Lei n° 19 de 17 de junho de
2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Plano Municipal de Educação,
na conformidade com a Lei Orgânica do Município de Lagoinha - Estado de São Paulo”
ue será votado em uma única discussão e votação, em virtude do pedido de urgência
Aprovado pelo plenário, quando da realização da décima Sessão Ordinária, realizada no
dia 22 de junho de 2015, sendo o referido Projeto de Lei colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 20 de 17 de junho de
15, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre outorga de concessão de
uso de Máquina Copiadora do Patrimônio Municipal e dá outras providências”, que será
votado em uma única discussão e votação, em virtude do pedido de urgência Aprovado
pelo plenário, quando da realização da décima Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de
junho de 2015, sendo o referido projeto de Lei colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes. NADA MAIS, havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, declarou encerrada a sessão e para que conste foi lavrada 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 à subscreví.
Câmara Municipal de Lagoinha, 22 de junho de 2015.
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