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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia.  

 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e dezessete, às vinte 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 Ordinária 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; EXPEDIENTE: O Senhor Presidente declarou 

que depois de satisfeita as formalidades regimentais, assim 

ficaram definidas as comissões permanentes da Décima Terceira 

Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia para o Biênio de 

2017 a 2018 :  

Comissão De Justiça E Redação:  

Presidente: Alex Olivo 

Relator: Paulo Xavier De Jesus 

Membro: Aparecido Antonio De Oliveira 

 

Comissão De Finanças E Orçamento:  

Presidente: Oliveira Da Silva Clemente  

Relator: Osvaldo Lugato Filho 

Membro: Viviane Do Prado Monteiro 

 

Comissão De Educação, Saúde E Assistência Social:  

Presidente: Osvaldo Lugato Filho 

Relator: Paulo Xavier De Jesus 

Membro: Alex Olivo 

 

Comissão De Obras, Serviços Públicos E Outras Atividades:  

Presidente: João Barbi Dogui 

Relator: Oliveira Da Silva Clemente  

Membro: Viviane Do Prado Monteiro. 

 

O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse 

a leitura do requerimento nº 01/2017 de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho, onde solicita ao Executivo se houve 

restos a pagar deixados pela administração anterior, colocado 

em discussão, usou da palavra o vereador, Osvaldo Lugato Filho, 
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sem mais oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº 02/2017 de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira, onde 

solicita ao Executivo informações sobre quantidade de 

loteamentos, lotes e a situação de regularização que eles se 

encontram, colocado em discussão, usou da palavra o vereador, 

Aparecido Antônio de Oliveira sem mais oradores, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do 

requerimento nº 03/2017 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira, onde solicita ao Executivo informações 

sobre a quantia de nascentes que existe em nosso Município e 

onde elas se encontram, colocado em discussão, usou da palavra 

o vereador, Aparecido Antônio de Oliveira sem mais oradores, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura do requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, onde questiona o Executivo quais as condições 

de funcionamento foram encontradas a frota do Município, 

colocado em discussão, usou da palavra o vereador, Paulo Xavier 

de Jesus sem mais oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº 05/2017 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, onde solicita ao 

Executivo listagem onde contenha valores dos salários das 

referencias designadas como algarismos romanos e numerais, 

colocado em discussão, usou da palavra o vereador, Paulo Xavier 

de Jesus sem mais oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº 06/2017 de 

autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho, solicita ao Executivo 

quantos cargos existe em comissão, nome dos servidores, valores 

brutos e líquidos dos vencimentos, usaram da palavra os 

vereadores, Osvaldo Lugato Filho e Paulo Xavier de Jesus, sem 

mais oradores, colocado em votação, aprovado por unanimidade; 

Lida a indicação nº 01/2017, de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( Transformar patrimônio Público a Casa do 

matadouro); Lida a indicação nº 02/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira(Construção de uma creche, Centro 

de Convivência e um Campo de Futebol no bairro Clone); Lida a 

indicação nº 03/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira (Redução do tempo de contribuição ao Iprem-); Lida 

a indicação nº 04/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de 
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Jesus ( Instalação de 2 redutores de velocidade na vicinal 

Fidelcino José de Jesus); Lida a indicação nº 05/2017, de 

autoria do vereador Alex Olivo ( Reestruturação no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais); Lida a indicação nº 06/2017, 

de autoria do vereador ( Revisão geral anual, no salário dos 

servidores IPCA); Lida a indicação nº 07/2017, de autoria do 

vereador ( desmembramento dos lotes do Clone e Lagoa da Garça); 

Lida a indicação nº 08/2017, de autoria do vereador Paulo de 

Araújo Goulart ( “Tapa buracos” nos loteamentos); Lida a 

indicação nº 09/2017, de autoria do vereador Paulo de Araújo 

Goulart ( Placas sinalização com nome das ruas nos 

loteamentos); Lida a indicação nº 10/2017, de autoria do 

vereador Paulo de Araújo Goulart ( Atualizar site da 

Prefeitura); Lida a indicação nº 11/2017, de autoria do 

vereador João Barbi Dogui ( Redutores de velocidade na Rua 

Salvador Sales); Lida a indicação nº 12/2017, de autoria do 

vereador João Barbi Dogui ( Implantar sentido único nas vias 

Tristão Ataíde e Jorge Amado ); Lida a indicação nº 13/2017, de 

autoria do vereador João Barbi Dogui ( Placas de proibido 

estacionar na Rua Gilberto Alves); Lida a indicação nº 14/2017, 

de autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro ( Creche do 

idoso); Lida a indicação nº 15/2017, de autoria da vereadora 

Viviane do Prado Monteiro ( Asfalto para a Estrada Valdomiro 

Cordeiro); após encaminhada a quem de direito. Comentou as 

matérias apresentadas o vereador Aparecido Antônio de OLiveira; 

Não havendo mais matéria para a fase de expediente passou-se 

para o Intervalo Regimental, ao qual o vereador Claudelino 

Balbino de OLiveira pediu a dispensa do Intervalo, foi colocado 

em votação a dispensa do Intervalo Regimental, aprovado por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária que fizesse a leitura do Requerimento da 

Comissão de Justiça e Redação de Urgência Especial ao Projeto 

de Lei nº 05/2017 (“Dispõe sobre critérios para concessão de 

apoio financeiro a estudantes”) e ao Projeto de Lei nº 06/2017 

(“Dispõe sobre a concessão de Apoio Profissional e Educacional 

do Servidor Público Municipal e dá outras providências”)  

colocado em votação, aprovados por unanimidade a inclusão na 

pauta do Projetos de Leis nº05 e 06/2017; Lido Projeto de Lei 

nº 05/2017: (“Dispõe sobre critérios para concessão de apoio 

financeiro a estudantes”), em discussão, sem oradores, em 

votação, aprovado por unanimidade; Lido Projeto de Lei nº 

06/2017: (“Dispõe sobre a concessão de Apoio Profissional e 

Educacional do Servidor Público Municipal e dá outras 

providências”),em discussão, sem oradores, em votação, aprovado 
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por unanimidade; Não havendo mais matéria para a ordem do dia, 

passou-se então para a fase de EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da 

palavra os vereadores Claudelino Balbino de Oliveira, Aparecido 

Antônio de Oliveira, Osvaldo Lugato Filho, Paulo Xavier de  

Jesus e Oliveira da Silva Clemente. Não havendo mais matéria, 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.  

     

 

      

 

 

PAULO DE ARAÚJO GOULART 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

ALEX OLIVO 

VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

VIVIANE DO PRADO MONTEIRO 

1ª SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

OLIVEIRA DA SILVA CLEMENTE 

2º SECRETÁRIO 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 




