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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 

dezenove 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 Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a 

chamada, estando ausente o Vereador Claudelino Balbino de Oliveira( 

atestado médico anexado a esta Ata) e estando presente os demais 

vereadores e havendo número legal em plenário, o Senhor Presidente 

declarou aberto os trabalhos; EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou 

a leitura da Ata da Quarta Sessão Ordinária realizada dia 22 de Março 

na qual o vereador Oliveira da Silva Clemente, 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 nº20/2017 de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira( Solicita ao Executivo relação contendo 

nome e telefone dos proprietários dos loteamentos) 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 nº21/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

Informações sobre assessoria jurídica do executivo) colocado em 

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

O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura do requerimento nº22/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( Solicita ao Executivo o cardápio que é servido nas escolas) 

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 nº23/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( 

Solicita a empresa sabesp informações sobre conta de água) 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 nº24/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( 

Solicita ao executivo informações sobre fossas localizadas no Estádio) 

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 Moção de Congratulações nº01/2017 de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira( homenageia aos integrantes da 

associação da casa de apioi de São José do Rio Preto) 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 

Moção de Repúdio nº02/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

Repudia a Pec 248) 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 procedesse a leitura das indicações; Lida a indicação nº 58/2017, 

de autoria do vereador Alex Olivo( Indica ao Executivo instalação de 

redutores de velocidade na Rua João de Oliveira Lopes, de frente ao 

ADUR); Lida a indicação nº 59/2017, de autoria do vereador Alex Olivo ( 

Pede ao Executivo melhorias na sarjeta de frente a Panificadora 
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Shekina); Lida a indicação nº 60/2017, de autoria do vereador Aparecido 

Antonio de Oliveira( Solicita transporte aos trabalhadores do Posto 

Paulistão); Lida a indicação nº 61/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antonio de Oliveira( Solicita boias de demarcação nas 

praias); Lida a indicação nº 62/2017, de autoria do vereador Aparecido 

Antonio de Oliveira( Solicita melhorias no acostamento da Rua João de 

Oliveira Lopes- ADUR); Lida a indicação nº 63/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira( Calendário de limpeza); Lida a 

indicação nº 64/2017, de autoria da vereadora Viviane do Prado 

Monteiro( Solicita limpeza da área verde da Rua Carlos Drumont de 

Andrad); Lida a indicação nº 65/2017, de autoria da vereadora Viviane 

do Prado Monteiro( Indica a manutenção nos bebedouros da praça Osmar 

Novaes); Lida a indicação nº 66/2017, de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho( Solicita reparos na canaleta da Rua Jupei Nakano); Lida a 

indicação nº 67/2017, de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

Indica refazer a canaleta da rua Ângelo Guerra); Lida a indicação nº 

68/2017, de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( Indica Manutenção 

na canaleta do Ipanema); Lida a indicação nº 69/2017, de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho( Indica a criação de um museu em 

homenagem ao jogador “Luizão”); Lida a indicação nº 70/2017, de autoria 

do vereador Alex Olivo ( Solicita iluminação no Ipanema); Lida a 

indicação nº 71/2017, de autoria do vereador Alex Olivo ( Solicita ao 

Executivo a instalação de um brete no recinto de festas); Lida a 

indicação nº 72/2017, de autoria do vereador Alex Olivo ( Indica ao 

executivo ajuda de custo para a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais); Lida a indicação nº 73/2017, de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho(  Indica ao executivo a distribuição de refeições que 

sobram nas escolas); Lida a indicação nº 74/2017, de autoria da 

vereadora Viviane do Prado Monteiro( Indica ao Executivo a colocação de 

areia na orla das praias); Lida a indicação nº 75/2017, de autoria da 

vereadora Viviane do Prado Monteiro( Solicita a abertura dos canteiros 

da Rua José Luis Correia); Lida a indicação nº 76/2017, de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus( Solicita instalação de lixeiras nos 

pontos turísticos da cidade), após encaminhada a quem de direito. 

Comentaram as matérias apresentadas os vereadores Osvaldo Lugato Filho, 

Aparecido Antônio de Oliveira e Paulo Xavier de Jesus e Oliveira da 

Silva Clemente; Não havendo mais matéria para a fase de expediente 

passou-se para o Intervalo Regimental, ao qual o vereador Oliveira da 

Silva Clemente pediu a dispensa do Intervalo Regimental, 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 Complementar nº 

05/2017: Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 112, de 27 de 

novembro de 2017 e dá outras providencias 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 Complementar nº 06/2017: Dispõe 

sobre alterações na Lei nº 840, de 07 de fevereiro de 2002 e dá outras 

providencias- de autoria do Executivo, colocado em discussão, o 

vereador Paulo Xavier de Jesus pediu vista do Projeto, que colocado em 

votação o pedido de vista, aprovado por unanimidade o pedido de vista; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº 13/2017: Cria os Centros de Convivência do 

idoso da sede do Município e do distrito de Esmeralda, dispõe sobre o 

seu funcionamento e dá outras providencias de autoria do Executivo, 

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

unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 
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que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 14/2017: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a receber a Transmissão de posse por Cessão 

Gratuita do Departamento de Estradas e Rodagem, os direitos 

possessórios sobre o imóvel que especifica e dá outras providencias 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 

15/2017: Autoriza o Município de Rubinéia promover a regularização 

fundiária aos beneficiários do Programa Cidade Legal através de doações 

de lotes na área urbana e dá outras providencias 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 16/2017: 

Dispõe sobre a concessão de Subvenção para Casa de Apoio e dá outras 

providencias  de autoria do Executivo, 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, Oliveira da Silva Clemente, Paulo Xavier de Jesus. 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. 

 




