C âm ara M u n i c i p a l d e L a g o i n h a
Estado de São Paulo

'ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da sétima
sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada ro dia 09 de maio de 2016, às
20:00 horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a sétima Sessão Ordinária do
corrente ano e assinaram o Livro de Presença, comando parte ativa nos 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 Waldemai José Ribeiro, presidindo a sessão o Vereador José
Valdemir Monteiro secretariado pelo Vereador Tiago Magno de Oliveira Havendo número
regimental o Sr Presidente declara aberta a Sessão ccm as palavras regimentais “Com a Presença
de Deus, declaro aberta a Sessão”. Iniciando os trabalhos o St. Presidente solicitou 01 (um)
minuto de silêncio em virtude do falecimento do Sr. José Roberto de Campos - “Roberto
Maneco”. A seguir foi solicitada a leitura da Atá da 6o Sessão Ordinária realizada no dia 25 de
abril de 2016. às 20h00, que após lida foi colocada em discussão e após decorrido o prazo
regimental colocada em votação e APROVARA cor unanimidade dos Vereadores presentes.
Prosseguindo-se com os trabalhos Ai solicitada a leitura dos Ofícios de c° 126/2016, em resposta
ao Requerimento n° 13/2016, leitura da manifestação de apoio a Moção de Reprovação,
formulado por aluna Maria Laura Ap. Ferreira Pião, da Escola Estadual “Padre Chico”, Ofício n°
135/2016, Executivo Municipal, Audiência Pública referente ao 3o 'Trimestre, Ofício n° 136/2016,
relatório Gestão Fiscal e avaliação do cumprimento dat metas fiscais dc temei to quadrimestre de
2016 e Oficio n° 111/2016, Inquérito Civil n° 14035.126/2014-2, do Ministério Público do Estado
de São Paulo. Prosseguindo-se com os trabalhos foram cientificados todos os presentes que se
encontra na secretária da Câmara Municipal, Projeto de Lei n° 15 de 27 de abril de 2016, de
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem
observadas na elaboração da
Orçamentaria do Município ò.e Lagoinha para o exercício
financeiro de 2017”, passando-se a ieitura para analise, discussão e votação do VETO PARCIAL
(artigo 2o, do projeto) ao Projeto de Lei nc 12 de 11 de abril de 2016, de autoria dos
Vereadores Relson Aparecido Coelho dos Santos, Ana Lúcia de Oliveira Dias, Antônio de Paula,
Waldemar José Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, João Evangelista de Souza, Jorge Luiz Ribeiro,
Rogélio Augusto de Campos e José Valdemir Monteiro, que “Declara Patrimônio Cultural do
município de Lagoinha - SP o Encontro de Ccngada. e Moçambique e dá mitras providencias
correlatas”, que após lido foi forn • lado Requerimento de Vistas do Projeto pelo Vereador Relson
Aparecido Coelho dos Santos, sendo o Requerimento colocado em discussão e após transcorrido o
razo regimental colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes o requerimento de vista, passando-se à. analise, discussão e votação do VEI O ao
Projeto de Lei n° 04 de 29 de fevereiro de 2016. (autógrafo n° 9.77 de 12 de abril de 2016) de
autoria dos Vereadores Tiago Magno de Oliveira c Waldemar José Ribeiro, que “Dá denominação
à Escola Municipal Arco íris” do município de Lagoinha - SP”, rendo o Veto ao referido Projeto
de Lei colopado em discussão e após transestrido o prazo regimental colocado em votação e
APROVADO por unanimidade ios Vereadores presentes a manatmçao do Veto do Executivo
Municipal ao referido prqieto d : 1:i. A seguir foi solicitada a leitura em Deliberação do Projeto
de Lei n° 16 de 25 de abril de
de autoria do Legislativo Municipal, que “Cria no âmbito do
município de Lagoinha, o Parlamento Jovem Municipal e dá o .Iras providencias”, leitura em
deliberação do Projeto de Lei Complementar iri 01 de 25 de uòiil de 2016, de autoria do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a declaração de área de expansão urbana, conforme
especifica e dá outras providências’. Dando continuidade aos trabalhos foi solicitada a leitura da
Moção de Reprovação n° 02 de 09 de maio de 2016, de autoria dos Vereadores Ana Lúcia
Oliveira Dias, Antônio de Paula -oâo Evangelista de Souza “Babá”, Jorge Luiz Ribeiro, José
Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Rogélio Augusto de Campos, Tiago
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Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, “MOÇÃO DE REPROVAÇÃO a Diretora da
Escola Estadual “Padre Chico”, Sr.a Nahara Léa Minatti, em virtude da dispensa do Sr. Prof.
Mario Vanderlei de Oliveira, que ocupava a Vice Direção da Escola Estadual “Padre Chico’ ”, que
após lida foi colocada em única discussão e após transcorrido o prazo regimental colocada em
votação e APROVADA por unanimidade dos Vereadores presentes em única discussão e
votação, passando-se a leitura do Requerimento n° 14/2016 de ,_.autoria do Vereador Rogélio
Augusto de Campos, que solicita do Executivo,Municipal, que informe os motivos pelos quais
não se deu inicio as obras de construção das 66 (sessenta e seis) casas do programa CDHU do
Governo do,Estado, que após lido foi colocado em única discussão e após transcorrido o prazo
regimental colocado em votação e . VJ ROVALO por unanimidade dos Vereadores em única
discussão e votação, passando-se a leitura do Requerimento n° 15/2016 de autoria do Vereador
Rogélio Augusto de Campos, que solicita do Executivo Municipal, que informe em que fase se
encontra o projeto Cidade Legal, visando a regularização dos imóveis do município de Lagomha SP, que após lido foi colocado em única discussão e após transcorrido o prazo regimental
colocado em votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores em única discussão e
votação, passando-se a leitura das Indicações n° 21/2016, de autoria dos Vereadores José
Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos e Jorge Luiz Ribeiro, que indica ao
Executivo Municipal, apoio e portivo a 3° 'dade, Indicação n° 22/2016, de autoria dos
Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson Aparec>do Coelho dos Santos e Jorge Luiz Ribeiro,
que indica ao Executivo Municipal, executar a elaboração da Feira do Produtor Rural, Indicação
n° 23/2016, de autoria dos Vereadores José Valdemir Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos
Santos e Jorge Luiz Ribeiro, que indica ao Executivo Municipal, a ampliação de serviços de
ratares com preços subsidiados, Indicação n° 24/2016, de autoria do Vereador Rogélio Augusto
e Campos, que indica ao Executivo Municipal, que verifique a viabilidade orçamentaria para
implantar o Projeto Cidade Digital, para população Lagoinhense, Indicação n° 25/2016, de
autoria do Vereador Rogélio Augusto de Campos, que indica ào Executivo Municipal, que
verifique a viabilidade da contratação de um profissional da área de Educação Física, para o
desenvolvimento de atividades junto as, crianças, adolescentes, aduitos e terceira idade. A seguir o
Sr. Presidente franqueou a palavra fazendo uso da mesma os Vereadores João Evangeli ta de
Souza “Babá”, Ana Lúcia Oliveira Dias, Antônio de Paula, Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir
Monteiro, Relson Aparecido Coelho dos Santos, Rogélio Augusto de Campos , Tiago Magno de
Oliveira e Waldemar José Ribeiro. 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, Io Secretário á subscrevi. Câmara Municipal de Lagoinha, 09 de maio de
2016.
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