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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO
PAULO. Ata da décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no
dia 10 de agosto de 2015 às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a
décima primeira 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 Valdernir 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 Valdernir 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 um minuto de silêncio em virtude do
falecimento do Sr. Neymar Barros ocorrido no dia 07 de agosto de 2015 e a pedido do Vereador
Rogelio Augusto de Campos o falecimento do Sr. Jacinto. Dando continuidade aos trabalhos foi
solicitado a leitura da Ata da 10° Sessão Ordinária, realizada no dia 22 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, passando-se a leitura da Ata da 5o Sessão
Extraordinária, realizada no dia 22 de junho de 2015, às 22h20, 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 de n° 201/2015, 208/2015 e 232/2015, todos do Executivo Municipal, passando-se a
itura do Requerimento n° 24/2015, de autoria do Vereador Jorge Luiz Ribeiro, solicitando do
ecutivo municipal que se digne informar, o motivo pelo qual o Executivo Municipal não cumpre
ei Municipal n° 787 de 27 de novembro 2012, que “Declara Patrimônio Cultural do município de
agoinha - SP a Exposição Agropecuária, Torneio Leiteiro, Rodeio e Shows - Expolag, e dá outras
providências correlatas”, que após lido foi colocado em discussão e após transcorrido o prazo
regimental foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes,
passando-se à leitura da Indicação de n° 52 de 10 de agosto de 2015, de autoria dos Vereadores
Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se ^
digne determinar ao setor competente, que verifique a possibilidade e viabilidade da colocação de
lombada ou redutor de velocidade, sito a Av. Major Soares, em frente ou nas proximidades da
“Pousada Lagoana””, Indicação de n° 53 de 10 de agosto de 2015, de autoria dos Vereadores
Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se
digne determinar ao setor competente, que realize a troca de lâmpadas no Cruzeiro, localizado na
Rua do Cruzeiro s/n”, Indicação de n° 54 de 10 de agosto de 2015, de autoria dos Vereadores
Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se
digne determinar ao setor competente, a realização da manutenção e calçamento da Rua Cel.
Manoel Domingues de Castro, em frente à Escola Estadual “Padre Chico”, Indicação de n° 55 d
10 de agosto de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José
Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que
realize a sinàlização do trânsito da cidade de Lagoinha, tendo em vista a realização da “Expolag
2015”, Indicação de n° 56 de 10 de agosto de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdernir
Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos, que indica ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao setor competente, que realize o cascalhamento e
manutenção da Estrada do Bairro da Santa Rita, próximo a venda do Sr. João do Paulo, até a
Rodovia João Martins Corrêa”. A seguir foi comunicado aos Sr.s Vereadores e a todos os presentes
e ouvintes da Rádio Nova Vale, que o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara
MunícipÚ^e Lagoinha, TC n° 001919/026/12 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
ten/çç/jíp, artigo 211, §3°, encontra-se a disposição dos Sr.s Vereadores e de qualquer interessado
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junto a Secretária da Câmara Municipal, pelo prazo legal, dando o mesmo por publicado. Foi
formulado pelo Vereador Jorge Luiz Ribeiro, Requerimento verbal para que fosse reproduzido o
áudio da fala do Sr. Prefeito Municipal José Galvão da Rocha, durante o evento público
denominado escolha da “Rainha do Rodeio - Expolag 2015”, o que foi deferido pelo Sr. Presidente.
A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso dela os seguintes Vereadores: João
Evangelista de Souza “Babá”, que solicitou que consta-se da Ata dos trabalhos que apresentará
indicações para a realização do calçamento dos morros da zonar rural, denominados “morro do
Telesena” e morro do “Pedro Ganço”, Antônio de Paula, Tiago Magno de Oliveira, José Valdemir
Monteiro, Rogelio Augusto de Campos, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Jorge Luiz Ribeiro e
Ana Lúcia de Oliveira Dias. 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. Câmara Municipal de Lagoinha, 10 de agosto

