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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos dez dias do mês de maio 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 Sétima 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 Sexta Sessão Ordinária 

realizada dia 24 de Abril 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 nº30/2017 de autoria do vereador Alex OLivo( 

Questiona o Executivo sobre o andamento do emplacamento das vias 

da cidade) colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou 

a Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento 

nº31/2017 de autoria do vereador Alex Olivo ( Questionando a 

situação das enfermeiras no Centro de Saúde) colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura do requerimento nº32/2017 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus ( Solicita ao Executivo 

informações sobre o valor de verbas recebidas para a saúde) 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a 

Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento 

nº33/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Solicita 

informações sobre o estoque de medicamentos da Farmácia) colocado 

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

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura do requerimento nº34/2017 de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho( Solicita ao executivo informações 

sobre o motivo pelo qual os carnes de IPTU ainda não foram 

distribuídos) colocado em discussão,  sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou 

a Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento 

nº35/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Solicita 

ao senhor presidente da Sabesp informações sobre ligações de 
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esgoto) colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; Lida a indicação nº 92/2017, de autoria 

do vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( Indica ao Executivo 

para que providencie colocação de bancos no velório); Lida a 

indicação nº 93/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de 

Oliveira ( Indica criar o dia da Bíblia Municipal); Lida a 

indicação nº 94/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de 

Oliveira(Pede ao Executivo construção de pontos de ônibus coberto 

nos loteamentos); Lida a indicação nº 95/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira(Solicita construção de uma 

galeria de água na Rua Carlos Drumont de Andrade); Lida a 

indicação nº 96/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de 

Oliveira( Indica a isenção de impostos a todos os deficientes 

físicos), 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: O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2017: Dispõe sobre a concessão de Subvenção 

para Associação de pais e amigos dos Excepcionais de Santa Fé do 

Sul 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 

18/2017: Dispõe sobre a concessão de Subvenção para o Centro de 

Referencia e Apoio a Criança e ao Adolescente de Santa Fé do Sul 

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 

19/2017: Dispõe sobre a concessão de Subvenção para Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul e dá outras 

providenciasde 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 05/2017: Dispõe sobre a 

revisão geral anual da remuneração dos Agentes Políticos e 

Servidores da Câmara Municipal de Rubinéia, Estado de São Paulo 

de autoria do Legislativo, colocado em discussão, sem orador, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; Não havendo mais 
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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, Oliveira da Silva Clemente. 

Não havendo mais matéria, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a sessão, passando assim a realizar a Sessão Secreta onde havia o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016 (“ Outorga título de 

cidadã Rubineiense a Senhora Maria Aparecida Ribeiro”)  indicado 

pelo vereador Osvaldo Lugato Filho, feita a contagem dos votos, 

aprovado o Projeto de Decreto por unanimidade, terminada a sessão 

do qual eu, 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. 

 




