
 
 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  RRUUBBIINNÉÉIIAA  
C.N.P.J  65.713.521/0001-31 – (17) 3661-1282 

EMAIL: camara@camararubineia.sp.gov.br 
CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos vinte e dois 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 Segunda 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 solicitou 

a leitura da Ata da Primeira Sessão Extraordinária realizada 

dia 17 de Fevereiro na qual o vereador Claudelino Balbino de 

Oliveira, solicitou a dispensa da leitura da Ata, que colocada 

em votação, restou aprovada por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura do requerimento nº 08/2017 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, onde solicita ao Executivo (“Bolsa de Estudos 

Integral” a alunos carentes de nosso Município em troca da 

prestação de serviços de 06 (seis) horas diárias na Prefeitura 

Municipal), colocado em discussão, usou da palavra o vereador, 

Paulo Xavier de Jesus, sem mais oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; Lida a indicação nº 16/2017, de 

autoria do vereador Oliveira da Silva Clemente (Instalação de 

redutores de velocidade nas Ruas Rubem Braga e Raquel de 

Queiroz); Lida a indicação nº 17/2017, de autoria do vereador 

Oliveira da Silva Clemente (Construção um ponto de ônibus no 

conjunto Habitacional Recanto dos Poetas); Lida a indicação nº 

18/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Confecção de 

uniformes para os funcionários); Lida a indicação nº 19/2017, 

de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira ( 

Instalação de  redutores de velocidade na vicinal Joaquim 

Martins); Lida a indicação nº 20/2017, de autoria da vereadora 

Viviane do Prado Monteiro ( Instalação de faixa de pedestres 

elevada de frente as escolas Rubens de Oliveira Camargo e Luiza 

Cabrini Gois); Lida a indicação nº 21/2017, de autoria da 

vereadora Viviane do Prado Monteiro ( Reforma da rampa de 

embarque e desembarque nas praias do Ipanema e Praia do sol); 

Lida a indicação nº 22/2017, de autoria da vereadora Viviane do 

Prado Monteiro ( Colocação de Câmeras de segurança na entrada 

da cidade); Lida a indicação nº 23/2017, de autoria do vereador 

Claudelino Balbino de Oliveira ( Recape asfáltico nas ruas do 

Distrito de Esmeralda); Lida a indicação nº 24/2017, de autoria 

do vereador Claudelino Balbino de Oliveira ( Instalação de um 

bebedouro no Campo de Futebol no Distrito de Esmeralda); Lida a 

indicação nº 25/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira ( Aquecimento da piscina do CCI); Lida a indicação 

nº 11/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio de 
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Oliveira ( Arborização de árvores frutíferas na Vicinal Joaquim 

Martins); Lida a indicação nº 27/2017, de autoria do vereador 

Alex Olivo ( Canaletão no final da Rua Carlos Drumont de 

Andrade ); Lida a indicação nº 28/2017, de autoria do vereador 

Paulo de Araújo Goulart ( Limpeza na Orla do rio no Loteamento 

Ilha do Sol); Lida a indicação nº 29/2017, de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus ( Colocação de divisórias na 

sala de fisioterapia); Lida a indicação nº 30/2017, de autoria 

do vereador Osvaldo Lugato Filho ( Instalação de estacionamento 

de 90º na Rua João de Oliveira Lopes); Lida a indicação nº 

31/2017, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis ( 

Reestruturação do salário dos Conselheiros Tutelares) após 

encaminhada a quem de direito. Comentaram as matérias 

apresentadas os vereadores Aparecido Antônio de Oliveira, Paulo 

Xavier de Jesus, Osvaldo Lugato Filho e Oliveira da Silva 

Clemente; 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: Não havendo matéria 

para a ordem do dia, passou-se então para a fase de EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, usaram da palavra os vereadores 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.  
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Registrada em livro próprio. 

 


