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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia.  

 

Aos oito dias do mês de março 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 Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a 

chamada, estando presente 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 Segunda Sessão 

Ordinária realizada dia 22 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 09/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho 

(Solicita ao Executivo cópia das folhas de pagamento de novembro de 

2016 e março de 2017), colocado em discussão, usou da palavra o 

vereador, Osvaldo Lugato Filho, Paulo Xavier de Jesus, Oliveira da 

Silva Clemente, sem mais oradores, o senhor Presidente solicitou um 

recesso de 10 minutos para que o texto do requerimento fosse retificado 

retirando a palavra líquida, terminado o recesso e lido o Requerimento 

novamente, foi colocado em votação e aprovado por todos; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do 

requerimento nº 10/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho, 

onde solicita ao Executivo (Informações sobre o matadouro municipal), 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que 

fizesse a leitura do requerimento nº 11/2017 de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus, onde solicita ao Executivo (Informações sobre 

repasse do INPC), colocado em discussão, usou da palavra o vereador, 

Paulo Xavier de Jesus e Oliveira da Silva Clemente, sem mais oradores, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento 

nº 12/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, onde solicita 

ao Executivo (Cópias de todas as Portarias da 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 32/2017, de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho (Construção de um calçamento do lado esquerdo da 

vicinal Armando Nicoleti); Lida a indicação nº 33/2017, de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho (Limpeza na orla das praias); Lida a 

indicação nº 34/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira ( Construção de uma ciclovia iluminada na Estrada vereador 

Fidelcino José de Jesus); Lida a indicação nº 35/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( Complementação do asfalto e 

iluminação da Rua Jupei Nakamo); Lida a indicação nº 36/2017, de 

autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( Implantação de uma 

Câmara Itinerante no Município); Lida a indicação nº 38/2017, de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Construção de uma canaleta 

na Rua Angelo Guerra); Lida a indicação nº39/2017, de autoria do 

vereador Alex Olivo ( Instalação de um ar condicionado na recepção do 

centro de saúde); Lida a indicação nº 40/2017, de autoria do vereador 

Alex Olivo ( Reforma dos banheiros da Praça Osmar Novaes); Lida a 
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indicação nº 41/2017, de autoria do vereador Alex Olivo ( Redutor de 

velocidade no Bairro Lagoa da Garça II); Lida a indicação nº 42/2017, 

de autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro ( Construção de um 

redutor de velocidade na Rua João de Oliveira Lopes)após encaminhada a 

quem de direito. Comentaram as matérias apresentadas os vereadores 

Osvaldo Lugato Filho, Aparecido Antônio de Oliveira e Paulo Xavier de 

Jesus; 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 para que 

fizesse a leitura do Projeto de Resolução nº 01/2017(“Altera o horário 

de início das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Rubinéia”) 

colocado em discussão, sem orador, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do Projeto de Resolução nº 02/2017(“Dispõe sobre 

a alteração de número máximo para requerimentos e indicações por Sessão 

Ordinária, alterando as redações dos Artigos 202 e 205 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Rubinéia”) colocado em discussão, sem 

orador, colocado em votação, aprovado 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 Aparecido Antônio de 

Oliveira, Viviane do Prado Monteiro, Paulo Xavier de Jesus e Osvaldo 

Lugato Filho. 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. 

 


