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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

Aos vinte e dois 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 Quarta 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 Terceira Sessão 

Ordinária realizada dia 08 de Março 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 nº13/2017 de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira( Pede ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santa Fé do Sul, prestação de contas sobre o Programa Jovem Aprendiz 

Rural do Senar) 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 nº14/2017 de autoria 

do vereador Oliveira da Silva Clemente( Solicita ao Executivo se já foi 

solicitado a Polícia Federal veículos apreendidos para utilização no 

município) colocado em discussão, usou da palavra o vereador 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 15/2017 de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho ( Solicita o percentual de gratificação por 

funções de periculosidade e insalubridade) colocado em discussão, usou 

da palavra o vereador Osvaldo Lugato Filho, sem mais oradores, colocado 

em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a 

Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº 16/2017 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus ( Requer saber se a 

Secretária da Cultura já organizou calendário de eventos para o ano de 

2017) 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 17/2017 de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus ( Solicita ao Executivo por qual motivo o Portal 

de Transparência está  desatualizado) 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 18/2017 de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus ( Questiona o Executivo o por que do Projeto de 

Lei sobre a Casa de Apoio de São José do Rio Preto ainda não foi 

encaminhado ao Poder Legislativo) 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 19/2017 de autoria do vereador 

Alex Olivo ( Solicita ao Poder Executivo quais procedimentos estão 

sendo tomados para que donos de Lotes baldios os mantenham limpos) usou 

da palavra o vereador Alex Olivo, sem mais oradores, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a 

Primeira Secretária que procedesse a leitura das indicações; Lida a 
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indicação nº 43/2017, de autoria do vereador Alex Olivo( Indica ao 

Executivo para que retorne o atendimento no Centro de Saúde o 

procedimento de realização de tratamento de Canal Odontológico); Lida a 

indicação nº 44/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira ( Criar dia Municipal do Professor); Lida a indicação nº 

45/2017, de autoria do Vereador Aparecido Antônio de Oliveira( 

Instalação de uma rotatória no cruzamento da Rua Armando Nicoletti com 

a Estrada Valdomiro Cordeiro); Lida a indicação nº 46/2017, de autoria 

do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( Doação de uma área do 

Ipanema para os funcionários públicos); Lida a indicação nº 47/2017, de 

autoria do vereador Paulo de Araújo Goulart( Instalação de um bebedouro 

na Praça do Conjunto Habitacional Grande Lago- favorecer a academia ao 

ar livre); Lida a indicação nº 48/2017, de autoria do vereador Paulo de 

Araújo Goulart( Instalação de um ar condicionado na recepção da 

Prefeitura); Lida a indicação nº 49/2017, de autoria do vereador Paulo 

de Araújo Goulart ( Instalação de um ar condicionado no velório 

municipal); Lida a indicação nº 50/2017, de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho( Instalação de um Procon Municipal); Lida a indicação nº 

51/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Colocação de 

Lixeiras na Praça Osmar Novaes); Lida a indicação nº 52/2017, de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Restauração da iluminação da 

Praça Osmar Novaes); Lida a indicação nº 53/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira( Instalação de Lixeiras no 

Bairro do Bacuri); Lida a indicação nº 54/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira( Providenciar mais acessibilidade no 

Centro comunitário); Lida a indicação nº 55/2017, de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus( Instalação de ar condicionado nas salas 

de aula da EMEI); Lida a indicação nº 56/2017, de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus( Extensão da Rede de Iluminação na Rua Salvador 

Sales); Lida a indicação nº 57/2017, de autoria do vereador Alex Olivo( 

Colocação de Lixeiras em toda a extensão da orla das praias)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 Lei nº 07/2017 (Inclui programas na 

lei 1471, de 11 de Novembro de 2016, autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras providencias- 

Executivo Municipal) de autoria do Executivo, 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 Lei nº 08/2017(Inclui programas na lei 1471, de 11 de 

Novembro de 2016, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providencias- Executivo Municipal); 

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 Lei nº 09/2017(Inclui programas na 

lei 1471, de 11 de Novembro de 2016), autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras providencias- 

Executivo Municipal) 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 Lei nº 

10/2017(Inclui programas na lei 1471, de 11 de Novembro de 2016), 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial 
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e dá outras providencias- Executivo Municipal) 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 Lei nº 11/2017(Inclui programas na lei 1471, de 11 de 

Novembro de 2016), autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providencias- Executivo Municipal) 

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 Lei nº 12/2017(Inclui programas na 

Lei 1471, de 11 (de Novembro de 2016), autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras providencias- 

Executivo Municipal)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, Oliveira da Silva Clemente, Alex OLivo, 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. 

 


