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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

Aos vinte e seis 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 Sexta 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 Quinta Sessão 

Ordinária realizada dia 12 de Abril 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 nº25/2017 

de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus ( Questiona o Executivo 

sobre a reposição salarial dos funcionários públicos) 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 nº26/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus ( 

Questionando o termo de verificação do asfalto do loteamento Lagoa da 

Garça) colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº27/2017 de autoria 

do vereador Paulo Xavier de Jesus ( Solicita ao Executivo informações 

sobre a canaleta da rua Angelo Guerra) 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 nº28/2017 de 

autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho ( Solicita informações de 

funcionamento da biblioteca em Esmeralda) 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 nº29/2017 de 

autoria do vereador Alex Olivo( Solicita ao executivo informações sobre 

leis que proíbem o plantio em lotes vagos) colocado em discussão,  sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por unanimidade; Lida a 

indicação nº 77/2017, de autoria do vereador Alex Olivo( Indica ao 

Executivo para que providencie melhorias no escoamento de água no final  

da Avenida Guimarães rosa); Lida a indicação nº 78/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( Pede ao Executivo reforma da 

quadra e do campo de futebol do Bairro Bacuri); Lida a indicação nº 

79/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira(Pede ao 

Executivo melhorias na iluminação do Bairro Bacuri); Lida a indicação 

nº 80/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de 

Oliveira(Solicita doação de um terreno para a empresa Eliel Rei do 

Peixe); Lida a indicação nº 81/2017, de autoria do vereador Aparecido 

Antonio de Oliveira( Solicita aquisição de um tatame para a escola da 

família); Lida a indicação nº 82/2017, de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus ( Colocação de Guard Rail); Lida a indicação nº 

83/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus ( Solicita 

distribuição de café da manha na casa de apoio); Lida a indicação nº 

84/2017, de autoria do vereador Claudelino Balbino de Oliveira( Indica 

a instalação de rampas no velório municipal de Esmeralda); Lida a 

indicação nº 85/2017, de autoria do vereador Claudelino Balbino de 
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Oliveira( indica a realização de concurso público municipal); Lida a 

indicação nº 86/2017, de autoria do vereador Claudelino Balbino de 

Oliveira( Indica a instalação de academia ao ar livre na praça de 

Esmeralda); Lida a indicação nº 87/2017, de autoria do vereador Alex 

Olivo( Indica que seja acrescentado ao calendário de eventos deo 

município um festival de talentos); Lida a indicação nº 88/2017, de 

autoria do vereador Alex Olivo( Indica um acréscimo no adicional 

noturno); Lida a indicação nº 89/2017, de autoria do vereador Alex 

Olivo ( Indica retirada de lixeira na entrada do Clone); Lida a 

indicação nº 90/2017, de autoria do vereador Alex Olivo ( Indica a 

extender a coleta de lixo nos loteamentos as quartas feiras; Lida a 

indicação nº 91/2017, de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

Diminuir o tamanho do canteiro central da Avenida Vandira F. 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 

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: Não havendo 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, 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. 

 




