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Ata da Primeira Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia.  

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e dezessete, às nove horas, realizou-se sob a 

presidência do vereador Paulo de Araújo Goulart, secretariado 

pela Vereadora Viviane do Prado Monteiro, nas dependências da 

Câmara Municipal de Rubinéia, sito Av. Guimarães Rosa, nº 235, 

a Primeira Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia; Feita a chamada, estando presentes todos os 

vereadores e havendo número legal em plenário, o Senhor 

Presidente declarou aberto os trabalhos; ORDEM DO DIA: O Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº01 /2017 - (Dispõe 

sobre diretrizes para reajuste de prazos para execução de 

infraestrutura urbana no Loteamento Terras Altas e dá outras 

providências.)colocado em votação, reprovado por unanimidade; O 

Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº02 /2017 – (Dispõe 

sobre diretrizes para reajuste de prazos para execução de 

infraestrutura urbana no Loteamento Mundial Golden e dá outras 

providências) colocado em votação, reprovado por unanimidade; O 

Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº03 /2017 – (Dispõe 

sobre diretrizes para reajuste de prazos para execução de 

infraestrutura urbana no Loteamento Pousada das Garças e dá 

outras providências) colocado em votação, reprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a primeira 

Secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar 

nº04 /2017 – (Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 

09, de 31 de agosto de 1994 e na Lei Complementar nº 14, de 30 

de outubro de 1998 e dá outras providências) colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente 

solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei nº 01 /2017 – (“Execução das atividades do 

Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia no pagamento de 

obrigação tributária e restituição de contribuição indevida, 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional 

especial e dá outras providências”)  colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 

02/2017 – (Autoriza o município de Rubineia a receber em doação 

as redes de abastecimento de água, com as respectivas ligações 
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e implantação no loteamento Residencial Bená II e dá outras 

providências) colocado em votação, aprovado por unanimidade; O 

Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº03 /2017 – (“Dispõe sobre concessão 

de auxílio-alimentação aos servidores civis municipais e dá 

outras providências”) colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a primeira 

Secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 04/2017 – 

(“Dispõe sobre alterações na Lei nº 840, de 07 de fevereiro de 

2.002 que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência 

Municipal de Rubinéia.”) colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, 

do qual eu, Viviane do Prado Monteiro, Primeira Secretária, 

lavrei esta ata que após lida e aprovada pelo Plenário será 

devidamente assinada pelos membros da mesa.  
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Registrada em livro próprio. 


