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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA - ESTADO DE SÃO PAULO. Ata da nona sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Lagoinha, realizada no dia 13 de junho de 2016, às 20:00
horas, no Plenário “José Felisbino”. Compareceram para a nona Sessão Ordinária do corrente ano
e assinaram o Livro de Presci.ça, tomando 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 Waldemar José Ribeiro, presidindo a sessão o Vereador José Valdemir
Monteiro, secretariado pelo Vereador Tiago Magno de Oliveira. Havendo numero 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 um minuto de silêncio em
virtude do falecimento do Sr. Silas Silva de Oliveira, cidadão Lagoinhense, que durante várias
décadas prestou relevantes serviços a população de Lagoinha - SP, passando-se a leitura da Ata
da 8o Sessão Ordinária realizada no dia 23 de maio de 2016, às 20h00, que após lida foi colocada
Tn discussão e após decorrido o prazo regimental colocada em votação e APROVADA por
unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo-se com os trabalhos foi solicitada a leitura
dos Ofícios do Executivo Municipal de n° 158/2016, em resposta ao requerimento n° 15/2016,
Ofício n° 159/16, em resporta ao requerimento 14/2016, Oficio n° 172/16, em resposta ao
equerimento 16/2016, Oficii 73/16, em resposta ao Requerimento 17/2016 e Oficio 174/16, em
resposta ao requerimento 18/2016. A seguir foi solicitada a leitura do 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 Lei Orçamentaria do Município de Lagoinha
para o exercício financeiro de 2017”, que após lido foi colocado ern primeira discussão e
transcorrido o prazo regimental colocado em primeira votação e APROVADO por unanimidade
dos Vereadores presentes em primeira discussão e votação, passando-se a leitura do Projeto de
Lei n° 16 de 25 de abril de 2016, de autoria do Vereador Rogélio Augusto de Campos, que “Cria
no âmbito dp município de Lagoinha, o Parlamento Jovem Municipal e dá outras providencias”,
que após lido foi colocado em segunda discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado
em segunda votação e APRO VADO por unanimidade dos Vereadores presentes em segunda
discussão e votação, leitura de Projeto de Lei n° 17 de 23 oe maio de 2016, de autoria dos
Vereadores Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que “Acrescenta o nome da
Professora Benedita de Jesus .morirn junto à denominação da Escola Municipal “Arco íris” do
Município de Lagoinha - SP” que após lido foi colocado em primeira discussão e transconido o
prazo regimental colocado em. put/eira votação e APROVADO por unanimidade dos Vereadores
presentes em primeira discu. - u e votação, leitura do Projeto de Lei n° 18 de 23 de maio de
2016, de autoria dos Vereacove - Tiago Magno de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, que “Declara
patrimônio cultural do município de Lagoinha - SP, o festival de musica Sertaneja Raiz - José
Benedito Landim e dá outras providências correlatas”, que após lide foi colocado em primeira
discussão e após transcorrido o prazo regimental colocado em primeira votação e APROVADO
por unanimidade dos Vereadores presentes em primeira discussão e votação. A seguir foi
solicitada a leitura do Projtiu de Lei Complementar n° 01 de 25 de abril de 2016, de autoria do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a declaração de área de expansão urbana, conforme
especifica e dá outras providências”, que após lido foi colocam em primeira discussão, momento
que os Vereadores Ana Lúcia de Oliveira Dias, Jorge Luiz Ribeiro e José Valdemir Monteiro,
deixaram a discussão em virtude do fundamento contido no artigo 73, inciso V, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Lagoinha, bem como o Vereador Waldemar José Ribeiro,
absteve-se dê participar até que fosse esclarecido seu grau de parentesco com o Sr. Fabricio, um
dos proprietários de imóvel ? ingido pelo plano de expansão urbana. A seguir em virtude do
impedimento do Sr. Presidiar o o do Vice-Presidente, passou a presidir a presente Sessão o Io
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Secretário Vereador Tiago Magno de Oliveira, que colocou o referido Projeto de Lei
Complementar em discussão, sendo formulado pelo Vereador Rogélio Augusto de Campos,
Requerimento de Urgência para que o Projeto seja votado em uma única discussão e votação,
sendo colocado o referido requerimento em discussão e após transcorrido o prazo regimental
colocado em votação e Aprovado por maioria simples, votando a favor os Vereadores Rogelio
Augusto de Campos, Antônio de Paula e João Evangelista do Souza “Babá”, votando contra o
Vereador Relson Aparecido Coelho dos Santos. A seguir o Vereador Rogélio Augusto de
Campos, formulou requerimento de VISTAS do Projeto de Lei Complementar n° 01 de 25 de
abril de 2016, que se encontrava em discussão, sendo colocado em discussão o requerimento de
vista e após transcorrido o prazo regimental colocado em votação e Aprovado por unanimidade
dos Vereadores presentes o pH.ido do vista, sendo o referido Projeto de Lei Complementar
retirado da pauta. A seguir , Sr. Presidente frariqueou a palavra fazendo uso da mesma os
Vereadores João Evangelista *;• Souza Babá”, que solicitou que consta-se da atas dos trabalhos
da referida Sessão votos de ; m osso aos Padres Roberto Lourenço da Silva e Pe. Carlos Roberto de
Carvalho, que assumiram a direção da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, prosseguindo-se
com a palavra o Vereador Jorge Luiz Ribeiro, José Valdemir Monteiro Relson Aparecido Coelho
dos Santos, Antônio de Paula, Waldemar José Ribeiro, Tiago Magno de Oliveira, Rogélio
Augusto de Campos e Ana Lúcia de Oliveira Dias. 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 Sessãc e para que conste foi lavrado a presente Ata, que
depois de lida se achada conforme será,votada e assinada pelo; vereadores presentes. E por estar
conforme, eu Tiago Magno de Oliveira, Io Secretário á subscreví. Câmara Municipal de

