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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO
PAULO. Ata da décima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no
dia 28 de setembro de 2015 às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a
décima quarta Sessão Ordinária do corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte
ativa nos trabalhos os seguintes Vereadores: Ana Lúcia Oliveira Dias, Antonio 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”. Foi solicitado a
leitura da Ata da 13° sessão ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2015, às 20h00, bem
como da Ata da 6o sessão extraordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2015, às 21h40, 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 em deliberação do Projeto de Decreto Legislativo n° 02 de 28 de
setembro de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro, Relson
Aparecido Coelho dos Santos, Tiago Magno de Oliveira, que “dispõe sobre a concessão de titulo
de cidadão Lagoinhense ao Excelentíssimo Dr. Desembargador José Renato Nalini”. A seguir foi
procedida a leitura da Moção de Aplausos n° 01 de 14 de setembro de 2015, de autoria dos
Vereadores Ana Lúcia de Oliveira Dias, Antônio de Paula, Rogélio Augusto de Campos, Tiago
Magno de Oliveira e João Evangelista de Souza “Babá”, “Moção de Aplausos à Comissão
Organizadora da Expolag 2015”, que após lida foi colocada em única discussão e após
transcorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA por unanimidade dos
vereadores presentes, passando-se a leitura do Requerimento de n° 27 de 28 de setembro de
2015, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos e José
Valdemir Monteiro, que solicita do Executivo Municipal, “que se digne informar que medidas
estão sendo tomadas para regularizar o problema de escoamento de águas pluviais, junto a estrada
municipal do bairro da Santa Rita, altura da propriedade do Sr. Chico Cambucá, que com o
período das chuvas pode se tornar intransitável, inclusive já sendo objeto de indicação”, que após
lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental colocado em votação e
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, Requerimento de n° 28 de 28 de
setembro de 2015, de autoria dos Vereadores Jorge Luiz Ribeiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos e José Valdemir Monteiro, “que se digne encaminhar de forma discriminada o valor das
receitas auferidas para a realização da Expolag -2015, tais como patrocinadores e valor pago por
cada um, comercialização da praça de alimentação, espaços publicitários, numero de convites
vendidos com seu valor de venda, bem como o numero de convites vendidos no dia da realização
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do show, isto de forma discriminada, indicando-se o valor auferido e origem da receita”, que após
lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo regimental colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade dos Vereadores presentes, Requerimento de n° 29 de 28 de
setembro de 2015, de autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro,
“que se digne determinar ao departamento competente, que informe o valor mensal gasto pela
municipalidade, com a coleta de lixo do município de Lagoinha, considerando o valor gasto para a
coleta na cidade e o necessário para a coleta na zonar rural do município, com o transporte,
funcionários e aterro sanitário”, que após lido foi colocado em discussão e após decorrido o prazo
regimental colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes. A seguir passou-se a leitura das Indicações de n° 62 de 28 de setembro de 2015, de
autoria do Vereador Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, indicando ao Executivo
Municipal, “que se digne determinar ao departamento competente, que proceda ao
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desenvolvimento de estudos e projeto para subsidiar a construção de fossa séptica na zona rural do
município de Lagoinha”, Indicação n° 63 de 28 de setembro de 2015, de autoria dos Vereadores
Tiago Magno de Oliveira e Waldemir José Ribeiro, indicando ao Executivo Municipal, “que se
digne determinar ao setor competente, que realize a limpeza, cascalhamento e retirada de água
pluvial, do morro denominado como “Morro do Toninho do Gino””. A seguir o Sr. Presidente
franqueou a palavra fazendo uso dela os seguintes Vereadores: João Evangelista de Souza
“Babá”, Tiago Magno de Oliveira, Relson Aparecido Coelho dos Santos, José Valdemir
Monteiro, Waldemar José Ribeiro, Antônio de Paula, Jorge Luiz Ribeiro, Ana Lúcia de Oliveira
Dias e Rogelio Augusto de Campos. NADA MAIS havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a
presença de todos, declarou 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 subscreví. Câmara Municipal de

