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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos quatorze dias do mês de junho 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 Nona 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 Oitava Sessão Ordinária 

realizada dia 24 de Maio 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 

anunciou que os seguintes Projetos de Leis seriam encaminhados as 

Comissões pertinentes: Projeto de Lei Complementar nº 08/2017: 

“Dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime Próprio de 

Presidência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Rubinéia”. Encaminhado às comissões: Projeto de Lei nº 21/2017: 

“Inclui programas na Lei 1471, de 11 de Novembro de 2016, 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional 

especial e dá outras providencias”. Projeto de Lei nº 22/2017: 

“Dispõe sobre a concessão onerosa de uso de espaço público, para 

exploração comercial e dá outras providencias.” Projeto de Lei nº 

23/2017: “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa 

Civil (COMPEC) e dá outras providencias.” Projeto de Lei nº 

24/2017: “Cria via pública no município e dá outras 

providencias”. Encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº 

25/2017: “Dispõe sobre alterações na Lei nº 840, de 07 de 

fevereiro de 2002, e dá outras providencias”. O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do 

requerimento nº37/2017 de autoria do vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira( Questiona as condições do Centro comunitário) 

colocado em discussão, usou da palavra o próprio propositor, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº38/2017 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( Solicita lista contendo todos os prédios 

públicos ocupado por terceiros) colocado em discussão, usou da 

palavra o próprio propositor, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade;  O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura do requerimento nº39/2017 de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira( Solicita ao Setor de  

Controle de Vetores que faça uma visita na Rua Humberto Campos) 
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colocado em discussão, usou da palavra o próprio propositor, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº40/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( Questiona o Poder Executivo quanto as ações de 

ressarcimento de cobrança indevida pela empresa Sabesp) colocado 

em discussão, usou da palavra o próprio propositor, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou 

a Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento 

nº41/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( Solicita 

qual o valor destinado em verbas para a Terceira Idade de nosso 

Município); colocado em discussão, usou da palavra o próprio 

propositor, colocado em votação, aprovado por unanimidade; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura da Moção 04/2017 de autoria do vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira( Moção de Congratulações ao Setor Social pelos 

relevantes trabalhos realizados em nosso Município) colocado em 

discussão, usou da palavra o próprio propositor, colocado em 

votação, aprovado por unanimidade; Lida a indicação nº 107/2017, 

de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Pede ao 

Executivo instalação de dois quebra molas na Avenida Guimarães 

Rosa);Lida a indicação nº 108/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao Poder Executivo doação 

de um terreno para a Associação dos moradores do Bairro Lagoa da 

Garça); Lida a indicação nº 109/2017, de autoria do vereador Alex 

Olivo (Solicita ao Executivo a Extensão de atividades esportivas 

também para o Distrito de Esmeralda);Lida a indicação nº 

110/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Solicita a 

instalação de mais uma lixeira na “Mangueirinha”);   Lida a 

indicação nº 111/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( Reitera novamente o pedido de instalação de iluminação na 

Rua Salvador Salles); Lida a indicação nº 112/2017, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo instalação de 

estacionamento de 45º ou 90º próximo a Creche Escola);Lida a 

indicação nº 113/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( Reitera o pedido de se fazer manutenção na rua Angelo 

Guerra); após encaminhada a quem de direito. Comentou as matérias 

apresentadas o vereador Aparecido Antônio de Oliveira; 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 Parecer do 

Tribunal de Contas TC- 000154/026/14, relativo às contas da 

Prefeitura de Rubinéia relativas ao exercício financeiro no ano 

de 2014, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação 

nominal o Parecer do Tribunal de Contas: 
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Alex Olivo - Favorável 

Aparecido Antônio de Oliveira - Desfavorável 

Claudelino Balbino de Oliveira - Desfavorável 

João Barbi Dogui - Desfavorável 

Oliveira da Silva Clemente - Favorável 

Osvaldo Lugato Filho - Favorável 

Paulo de Araújo Goulart - Favorável  

Paulo Xavier de Jesus - Favorável  

Viviane do Prado Monteiro - Favorável, aprovado por 6 votos; 

Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passou-se então 

para a fase de EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da palavra os 

vereadores Osvaldo Lugato Filho, Aparecido Antônio de Oliveira 

e Paulo Xavier de Jesus . 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 09/2017 (“ Outorga título de cidadão Rubineiense 

ao senhor Ermínio Vieto Viana”)  indicado pelo vereador Paulo 

Xavier de Jesus, feita a contagem dos votos, aprovado o Projeto 

de Decreto por unanimidade, terminada a sessão da 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.  

     

 

 

 

 

PAULO DE ARAÚJO GOULART 

PRESIDENTE 

 

 

 

ALEX OLIVO 

VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

VIVIANE DO PRADO MONTEIRO 

1ª SECRETÁRIA 

 

 

 

OLIVEIRA DA SILVA CLEMENTE 

2º SECRETÁRIO 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 


