câmara M u n i c i p a l de Lagoinha
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA
SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA,
ESTADO DE SÃO PAULO.
Ata da décima quarta sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Lagoinha,
realizada no dia 05 de dezembro de 2016, às 19:30 horas, no Plenário “José Filisbino”.
Compareceram para a décima quarta Sessão Extraordinária 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 e Tiago Magno de Oliveira, estando ausente em virtude de
compromissos o Vereador Waldemar José Ribeiro. Presidiu a sessão o Vereador Sr José
Valdemir Monteiro, secretariado pelo 1° Secretário Vereador Sr Tiago Magno de
Oliveira. Havendo número regimental o Sr Presidente declara aberta a Sessão com as
alavras regimentais “Com a Presença de Deus, declaro aberta a Sessão”. Iniciando os
trabalhos o Sr. Presidente solicitou a leitura das atas das 12° Sessão Extraordinária,
realizada, às 20h00 do dia 28 de novembro de 2016 e da Ata da 13° Sessão
Extraordinária, realizada às 21h50, do dia 28 de novembro de 2016, que após lidas
foram colocadas em discussão e após transcorrido o prazo regimental foram colocadas
em votação e APROVADAS por unanimidade pelos Vereadores presentes. A seguir
assou-se a leitura da Moção de Aplausos n° 05 de 05 de dezembro de 2016, de autoria
do Legislativo municipal, “MOÇÃO DE APLAUSOS a Vossa Eminência
Reverendíssima DOM RAYMUNDO CARDEAL DAMASCENO ASSIS, Cardeal da
Santa Igreja Romana, Arcebispo emérito de Aparecida”, que após lida foi colocada em
única discussão e após transcorrido o prazo regimental colocada em única votação e
APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 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, 1° Secretário a subscrevi. Câmara Municipal de Lagoinha, 05 de dezembro de
2016.
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