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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 22 de junho de 2015 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: Ana
Lúcia de Oliveira Dias, Antônio 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”. Iniciando os trabalhos o Sr Presidente solicitou que consta-se da Ata dos trabalhos
a presença dos, professores, funcionários e diretoras das escolas municipais de Lagoinha, bem como
a presença da Secretária Municipal da Educação Sr3 Rosa Maria Cuervo, que foi convidada a ocupar
assento junto a Mesa Diretora da Câmara Municipal, na pessoa de quem cumprimenta e
homenageia todos os funcionários da Educação do município. Dando continuidade aos trabalhos foi
solicitado a leitura da Ata da 9o sessão ordinária, realizada no dia 08 de junho 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. Prosseguindo-se com os trabalhos fez
uso da palavra a Sr.a Rosa Maria Cuervo, Secretária da Educação, que fez uma explanação sobre o
conteúdo e metas a serem alcançadas pelo Plano Municipal de Educação, para a próxima década,
para todos que se encontravam presentes nesta sessão e ouvintes da Rádio Nova Vale. A seguir em
consideração a Ilustre presença dos servidores municipais da área da Educação, com a concordância
de todos cs Vereadores que integram esta Casa de Leis, foi solicitada 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.”
que após lido em deliberação, foi formulado requerimento de Urgência pela Vereadora Ana Lúcia
de Oliveira Dias, para que o referido projeto seja votado em uma única discussão e votação, sendo o
requerimento colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes. Passou-se a leitura dos ofícios de n° 175
e 193/2015, ambos do Executivo Municipal, passando-se a leitura do Requerimento n° 22/2015, de
autoria dos Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir
Monteiro, solicitando do Executivo municipal “que se digne informar sobre a existência de processo
ou procedimento investigatório junto au Ministério Público da comarca, que envolva a Prefeitura
Municipal de Lagoinha, em questões relacionadas ao fornecimento de veículos para realização do
transporte de móveis e utensílios domésticos (mudanças) para a população de Lagoinha - SP”, que
após lido foi colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental foi colocado em votação
e APROVADO pela maioria dos Vereadores, votando a favor os Vereadores Antônio de Paula,
José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Relson Aparecido Coelho
dos Santos Waldemar José Ribeiro, votando contra o requerimento os Vereadores Ana Lúcia de
Oliveira Dias, João Evangelista de Souza e Rogélio Augusto de Campos, que justificou seu voto
nos seguintes termos: “voto contra pois o objeto do presente requerimento já foi apresentado em
outro requerimento que foi respondido pelo Sr. Prefeito Municipal”, passando-se a leitura do
Requerimento n° 23/2015, de autoria dos Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge
Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro, solicitando do Executivo municipal “que se digne informar
por qual motivo a única Creche Municipal que foi construída na cidade de Lagoinha, até a presente
data não se encontra em funcionamento, se existe previsão para seu funcionamento e com relação às
irregularidades anteriormente apontadas, que medidas foram tomadas por parte da municipalidade
com relação aos responsáveis”, que após lido fo‘ '
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passando-se à leitura da Indicação de n° 49 de 22 de junho de 2015, de autoria dos Vereadores
João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias, Antônio de Paula e Rogélio Augusto de
Campos, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que
verifique a possibilidade de realizar o calçamento do morro Tereza Dias, que dá acesso ao bairro
denominado Tereza Dias”, Indicação de n° 50 de 22 de junho de 2015, de autoria dos Vereadores
João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira Dias, Antônio de Paula e Rogélio Augusto de
Campos, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente que
verifique a possibilidade da ampliação da coleta de lixo realizada na zona rural do município, até o
Bairro do Macuco, tendo como referência a propriedade do Sr. José Jorge”, Indicação de n° 51 de
22 de junho de 2015, de autoria dos Vereadores João Evangelista de Souza, Ana Lúcia de Oliveira
Dias, Antônio de Paula e Rogélio Augusto de Campos, que indica ao Executivo Municipal, “que se
igne determinar ao setor competente que verifique a possibilidade da instalação de manilhas para a
captação de água pluvial no morro denominado Dito Corrêa, no bairro da Serra Fria”. A seguir foi
solicitada a leitura do Projeto de Lei n° 17 de 08 de junho de 2015, 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 orçamentárias - LDO - e no PPA - do
município de Lagoinha para o exercício de 2015”, que será votado em uma única discussão e
votação em virtude de requerimento de Urgência Aprovado na nona sessão ordinária realizada no
dia 08 de junho de 2015, sendo o referido projeto de Lei colocado em discussão e após transcorrido
o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes em única discussão e votação, Projeto de Lei n° 18 de 08 de junho de 2015, 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 orçamentárias - LDO
- e no PPA - do município de Lagoinha para o exercício de 2015”, que será votado em uma única
discussão e votação em virtude de requerimento de Urgência Aprovado na nona sessão ordinária
realizada no dia 08 de junho de 2015, sendo o referido projeto de Lei colocado em discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos
Vereadores presentes em única discussão e votação, passando-se a leitura do Projeto de Lei n° 20
de 17 de junho de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre outorga de
concessão de uso de Máquina Copiadora do Patrimônio Municipal e dá outras providências”, que
após lido em deliberação, foi formulado Requerimento pela Vereadora Ana Lúcia de Oliveira Dias,
para que o referido Projeto de Lei seja votado em regime de Urgência, sendo o requerimento
colocado em discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes. A seguir o Sr. Presidente franqueou a
palavra fazendo uso dela os seguintes Vereadores: João Evangelista de Souza “Babá”, Antônio de
Paula, Tiago Magno de Oliveira, José Valdemir Monteiro, Rogélio Augusto de Campos, Relson
Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro, Ana Lúcia de Oliveira Dias e Waldemar José
Ribeiro. Por fim o Sr. Presidente convocou todos os Vereadores desta casa de Leis, para uma sessão
extraordinária a se realizar às 22h20, do dia 22 de junho de 2015, para proceder à discussão e
votação das seguintes matérias, 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” e Projeto de Lei n° 20 de 17 de junho
de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre outorga de concessão de uso de
Máquina Copiadora do Patrimônio Municipal e dá outras providências”. 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 á subscreví.
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