Câmara Municipal de Lagoinha
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO
PAULO. Ata da décima sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no
dia 09 de novembro de 2015, às 20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a
décima sétima Sessão Ordinária do corrente ano e assinaram o Livro de Presença, tomando parte
ativa n.os trabalhos os seguintes Vereadores: Ana Lúcia 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 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 16° Sessão ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2015, às 20h00 e leitura
da Ata da 7o Sessão extraordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2015, às 21h55, 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 dos Ofícios n° 325 e 326, do Executivo Municipal. A seguir foi procedida a
leitura em deliberação do Projeto de Lei n° 31 de 09 de novembro de 2015, de autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira, Waldemar José Ribeiro e João Evangelista de Souza, que
“Dá denominação à Estrada Municipal, que liga a Rodovia Nelson Ferreira Pinto, ao bairro
denominado Tereza Dias”. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a leitura do
Requerimento de n° 34 de 09 de novembro de 2015, de autoria dos Vereadores José Valdemir
Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos, que solicita ao Executivo
Municipal, que se digne “informar se estão sendo realizadas manutenções periódicas nos veículos
da Prefeitura Municipal de Lagoinha - SP, especialmente com relação ao micro ônibus de placa
DJL 2517, devendo com relação ao referido micro ônibus ser encaminhado junto com as
informàções, ficha (ou outro meio de controle) de manutenção, orçamento com a descrição dos
serviços que foram realizados, empenho e nota fiscal de pagamento, referentes à manutenção e
conserto realizado no referido veiculo no corrente ano”, sendo solicitado que consta-se em ata,
que após o mesmo veiculo micro ônibus, sofrer um acidente na saída da cidade de Lagoinha,
vindo a sair da estrada por problemas de freio, o mesmo veiculo apresentou problemas no freio,
vindo a subir no canteiro central de uma Avenida na cidade de Taubaté, ocasião que os alunos
foram transferidos para outro veiculo micro ônibus da Prefeitura Municipal, que transportou de
Taubaté a Lagoinha 63 (sessenta e três) alunos, um excesso de 28 (vinte e oito) passageiros.
Passou-se a leitura do Requerimento de n° 35 de 09 de novembro de 2015, de autoria dos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos,
que solicita ao Executivo Municipal, que se digne “informar o nome do responsável técnico, bem
como, apresentar projeto técnico, valor gasto com material, pessoal e tudo mais que foi
necessário, para a realização da obra de ampliação da rede de captação de águas pluviais,
realizada pela Prefeitura Municipal, no córrego ao lado da Rua Maria do Carmo Gouvêa Rocha,
atrás da residência da Sr3 Celia Campos”, Requerimento de n° 36 de 09 de novembro de 2015,
de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido
Coelho dos Santos, que solicita ao Executivo Municipal, que se digne “informar quais obras a
empresa Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ n° 02.182.0007/0001-05,
realizou para a Prefeitura Municipal de Lagoinha - SP, durante a atual administração, cópias dos
contratos com os respectivos valores, nome do responsável técnico, recibo de entrega (ou
respectivo ctocumento) das obras realizadas, prazo de garantia, bem como, esclarecer se o atual
Secretário Municipal de Planejamento e Obras, Engenheiro Hugo Daniel Bastos Ferreira, já
manteve^u^práptém qualquer tipo de vinculo com a empresa Guerreiro Construtora Ltda, quer no
passaâp jm pfesente”, Requerimento de n° 37 de 09 de novembro de 2015, de autoria dos
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Vereadores José Valdemir Monteiro, Jorge Luiz Ribeiro e Relson Aparecido Coelho dos Santos,
que solicita ao Executivo Municipal, que se digne “informar quais providências estão sendo
tomadas por parte desta Administração Municipal de Lagoinha - SP, junto a Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Cunha - SP, a respeito das estradas rurais localizadas no Bairro
Vermelho que encontram-se em precário estado de conservação, fato este que vai se agravar com
o período das chuvas, devendo ser considerado que praticamente a totalidade de seus moradores
desenvolvem suas atividades de comercio, lazer, religiosas, inclusive o transporte de alunos para a
rede municipal de educação da cidade de Lagoinha - SP”. 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 Rogélio
Augusto de Campos. Antes de encerrar a presente Sessão Ordinária, o Sr. Presidente convocou os
Sr.s Vereadores presentes para Sessão Extraordinária, a se realizar às 22h45, da presente data,
para apreciação dos Projetos de Lei n° 24 de 28 de setembro de 2015, de autoria do Executivo
Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Lagoinha - Estado de São
Paulo - para o exercício financeiro de 2016”, Projeto de Lei n° 25 de 30 de setembro de 2015,
de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre aprovação dos anexos do Plano Plurianual
- PPA - para 2016-2017”, Projeto de Lei n° 26 de 30 de setembro de 2015, de autoria do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre aprovação dos anexos da Lei de Diretrizes
Orçamentarias para o Exercício Financeiro de 2016”. 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
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