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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINARIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO
PAULO. Ata da décima terceira sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada
no dia 12 de setembro de 2016, às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para
a décima terceira 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, Rogélio Augusto de Campos, Tiago Magno de Oliveira e
Waldemar José Ribeiro, presidindo a sessão o Vereador José Valdemir Monteiro, secretariado
elo 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 das Atas da 7o e 8o Sessões
Extraordinárias, realizada no dia 26 de agosto de 2016, às 20h00, 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 Oficio n° 262/2016, em resposta ao Requerimento n° 20/2016, Oficio n° 268/2016, audiência
pública saúde, Ofício n° 269, em resposta ao Requerimento n° 22/2016, todos do Executivo
Municipal, Oficio n° 320/2016, da Promotoria de Justiça de São Luiz do Paraitinga - SP,
referente ao uso do veiculo da Câmara Municipal de Lagoinha - SP, RVA16-123/2016, da
Sabesp e comunicado cientificando os Sr.s Vereadores que as contas do Executivo Municipal,
Processo TC n° 460/026/2014, referente ao exercício financeiro de 2014, encontra-se a disposição
dos Sr.s Vereadores e população para consulta na Secretária da Câmara Municipal de Lagoinha SP. A seguir o Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei n° 22 de 02 de agosto de
2016, de autoria do Legislativo Municipal, Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido
Coelho dos Santos e José Valdemir Monteiro, que “Dispõe sobre normas a serem observadas na
promoção e fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeios”, sendo
formulado pelo Vereador Rogelio Augusto de Campos Requerimento de vistas do projeto,
colocando-se requerimento de vistas em discussão e transcorrido o prazo regimental, colocado
em votação e Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes o requerimento de vistas,
passando-se a leitura em segunda discussão o Projeto de Lei n° 23 de 08 de agosto de 2016, de
autoria do Legislativo Municipal, Vereador João Evangelista de Souza, que “Dá denominação à
a Projetada I, localizada no Bairro da Orlanda, próxima a Rua José Nicácio de Campos”, que
'oi 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, a seguir foi solicitada a leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 27 de 05 de setembro
de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui as diretrizes curriculares municipais da
Educação Infantil para o município de Lagoinha”. Prosseguindo-se com os trabalhos passou-se a
leitura do Requerimento n° 22 de 12 de setembro de 2016, de autoria do Vereador Jorge Luiz
Ribeiro, que Requer ao Executivo Municipal, “que determine ao setor competente que encaminhe
a Câmara Municipal os documentos na integra, relativos às inspeções junto ao departamento de
Trânsito — Detran e Inmetro, dos veículos que realizam o transporte escolar de alunos, no
município de Lagoinha - SP”, que após lido foi colocado em discussão e após transcorrido o
razo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade pelos Vereadores
presentes, passando-se a leitura da Moção de Aplauso n° 3 de 12 de setembro de 2016, de
autoria dos 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,
Rogélio Augusto de Campos, Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, “Moção de
plausos à Comissão Organizadora da Expolag 2016”, passando-se a leitura da Indicação n° 36
e 12 de setembro de 2016, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir
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Monteiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos, que indica ao Executivo Municipal, que “se
digne determinar ao departamento competente, que realize inspeção na rede de águas pluviais na
Rua José Inácio Monteiro, altura do número 111, em frente à residência do Sr José “Rim”, uma
vez que a água está se infiltrando por baixo do calçamento e trazendo danos à via e a residência
do munícipe”. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra para os vereadores que quiserem
fazer uso. NADA MAIS havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos,
solicitando que consta-se da 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,

