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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da décima
sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 27 de junho de 2016, às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a décima Sessão Ordinária do
corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte ativa nos trabalhos os seguintes
Vereadores: 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, estando ausente a Vereadora Ana Lúcia de Oliveira
Dias, 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 9o Sessão Ordinária realizada no dia 13 de junho de
2016, às 20h00, leitura da Ata da 3o e 4o Sessões Extraordinárias, realizadas no dia 17 de junho
e 2016, 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 Projeto de Lei n° 15 de 27 de abril
de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a
serem observadas na elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Lagoinha para o exercício
financeiro de 2017”, que após lido foi colocado em segunda discussão e transcorrido o prazo
regimental colocado em segunda votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes em segunda discussão e votação, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 17 de 23
de maio de 2016, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro,
Acrescenta o nome da Professora Benedita de Jesus Amorim, junto à denominação da
cola Municipal “Arco íris” do Município de Lagoinha - SP”, que após lido foi colocado em
da discussão e transcorrido o prazo regimental colocado em segunda votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes em segunda discussão e votação,
leitura do Projeto de Lei n° 18 de 23 de maio de 2016, de autoria dos Vereadores Tiago Magno
de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que “Declara patrimônio cultural do município de
Lagoinha - SP, o festival de musica Sertaneja Raiz - José Benedito Landim e dá outras
providências correlatas”, que após lido foi colocado em segunda discussão e após transcorrido o
prazo regimental colocado em segunda votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes em segunda discussão e votação. A seguir foi solicitada a leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 01 de 27 de junho de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe
sobre a declaração de área de expansão urbana, conforme especifica e dá outras providências”,
que após lido foi colocado em única discussão, tendo o Vereador Relson Aparecido Coelho dos
Santos, formulado Requerimento de vista, sendo o requerimento colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO o Requerimento de Vista
por maioria, votando a favor os Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz
Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira e José Valdemir Monteiro, contra os Vereadores Rogélio
Augusto de Campos, Antônio de Paula, João Evangelista de Souza “Babá”, com 01 (uma)
abstenção do vereador Waldemar José Ribeiro, sendo o referido Projeto de Lei Complementar
retirado da pauta. A seguir foi solicitada a leitura em deliberação Projeto de Lei n° 20 de 22 de
junho de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a autorização ao
Executivo Municipal para locar terreno destinado à instalação de aterro sanitário; e abertura de
crédito adicional destinado as despesas com a locação, acrescentando ações, projetos, atividades,
metas e objetivos na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO - e no PPA do município de
Lagoinha para o exercício de 2016”, leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 21 de 22 de
junho 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
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Diretrizes orçamentarias —LDO —e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de
2016”. Passou-se a leitura do Requerimento n° 19 de 27 de junho de 2016, de autoria do
Vereador Jorge Luiz Ribeiro, que Requer ao Executivo Municipal, “que determine ao setor
competente que encaminhe os documentos relativos a todas as obras realizadas pela empresa
Guerreiro Construtora e Incorporadora Ltda, empresa inscrita no CNPJ n° 02.182.007/0001-05,
realizadas com dinheiro público no município de Lagoinha - SP, durante os anos de 2013, 2014,
2015 e 2016, tais como processos de licitação, contratos, pareceres, plantas, orçamentos, ordem
de serviço, notas de empenho, termos de vistoria e entrega das obras e tudo mais que se refere aos
serviços prestados, bem como, processos licitatórios, respectivas notas fiscais relativas a compra
de material para serem empregados nas obras realizadas no município, e por fim documentos
relativos a eventual obra realizada com dispensa de licitação durante o período acima
mencionado”, que após lido foi colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental
colocado em votação e APROVADO por unanimidade pelos Vereadores presentes, passando-se
a leitura das Indicações de n° 28 de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo Municipal,
“que se digne determinar ao departamento competente, que verifique a possibilidade da
instalação de placa semipórtico indicativa, entre o termino da Av. Major Soares e inicio da Rua
Braz dos Santos, com as seguintes indicações: - Cunha SP - Km, - Paraty RJ - Km, Guaratinguetá SP - Km, Dutra - Km, Aparecida - Km”, Indicação n° 29 de 27 de junho de
016, que indica ao Executivo Municipal, “que verifique a possibilidade da instalação de um
espelho convexo no termino da Av. Major Soares e inicio da Rua Brás dos Santos, para quem
sce da Rua Padre João Paulo, possa ter uma visão das mencionadas vias, podendo assim
èpsá-las com maior segurança”, Indicação n° 30 de 27 de junho de 2016, que indica ao
Executivo Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que verifique a
possibilidade da realização da extensão do calçamento da Rua Carolina Rita de Campos, no
Bairro de Cenóbio, com uma extensão de aproximadamente 30 (trinta) metros”, Indicação n° 31
de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao
departamento competente, que realize estudos para se verificar a possibilidade de realizar o
calçamento do Morro da Sr.a Maria Luiza, no bairro da Serra Negra, município de Lagoinha”,
Indicação n° 32 de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne
determinar ao departamento competente, que realize estudos para se verificar a possibilidade de
realizar o calçamento do Morro da Sr.a Maria Luiza, no bairro da Serra Negra, município de
Lagoinha”, Indicação n° 33 de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo Municipal, “que
se digne determinar ao departamento competente, que realize estudos para se verificar a
possibilidade de realizar o calçamento do Morro da Volta Fria, no bairro do Curralinho,
município de Lagoinha”, Indicação n° 34 de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que realize estudos para se
verificar a possibilidade de realizar o calçamento do morro do saudoso “Currila”, no bairro
Tereza Dias, município de Lagoinha”, Indicação n° 35 de 27 de junho de 2016, que indica ao
Executivo Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que realize estudos
para se verificar a possibilidade de realizar o calçamento da Viela que liga a Rua Carolina Rita de
Campos e a Rua José Rosa da Silva, no bairro do Cenóbio, município de Lagoinha”, Indicação
n° 36 de 27 de junho de 2016, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao
departamento competente, que realize estudos para se verificar a possibilidade de realizar uma
operação tampa buraco e retirada de desníveis em todas às ruas da cidade de Lagoinha, sendo
certo que algumas ruas estão em estado precário”. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra
fazendo uso da mesma os Vereadores João Evangelista de Souza “Babá”, Vereador Jorge Luiz
Ribeiro, José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Antônio de Paula,
Waldemar José Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Rogélio Augusto de Campos. NADA MAIS
havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, solicitando que consta-se da
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presente ata a presença da funcionaria Edna Lúcia de Campos Silva Souza, que auxilia os
trabalhos do legislativo municipal na presente, declarando 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

