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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos vinte e oito 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 Décima 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 

Nona Sessão Ordinária realizada dia 14 de Junho do corrente ano 

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 

nº42/2017 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( 

Questiona qual procedimento a prefeitura está tomando para cobrar 

atitudes da Loteadora do Clone e Lagoa da Garça) 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 

nº43/2017 de autoria do vereador Alex Olivo( Questiona 

informações sobre as obras realizadas no rebaixamento da Rua 

Carlos Drumont de Andrade) colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº44/2017 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( Solicita informações sobre a instalação do 

Porto Intermodal) 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 nº45/2017 de autoria do 

vereador Alex Olivo( Solicita informações sobre a forma utilizada 

para compras da mobília da Creche Escola) colocado em discussão, 

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

Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura da Moção de congratulação nº05/2017 de autoria de todos 

os vereadores ( Presta homenagem a todos os organizadores e 

prestadores de serviços do Arraia acontecido no município) 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; Lida a indicação nº 115/2017, de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Pede ao 

Executivo solução para o problema existente no final da rua 

Primavera, onde não há escoamento de águas pluviais); Lida a 

indicação nº 116/2017, de autoria do vereador Alex Olivo 

(Solicita ao Executivo a Extensão de iluminação Pública ate o 
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Velório Municipal);Lida a indicação nº 117/2017, de autoria da 

vereadora Viviane do Prado Monteiro (Solicita a instalação de 

mais um redutor de velocidade na Rua Carlos Drumont de Andrade); 

Lida a indicação nº 118/2017, de autoria da vereadora Viviane do 

Prado Monteiro ( Solicita varredores de rua no Bairro Jardim 

Morada do Sol); Lida a indicação nº 119/2017, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo para se organizar um 

campeonato de pesca para o público feminino); Lida a indicação nº 

120/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo 

para que seja organizado projetos voltados ao jovens durante as 

férias); Lida a indicação nº 121/2017, de autoria do vereador 

Alex Olivo (Indica ao Executivo para que seja providenciado a 

manutenção na calçada do Ginásio de Esportes); Lida a indicação 

nº 122/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo para que estendido a tradicional festa do Arraia também 

para o distrito de Esmeralda); Lida a indicação nº 123/2017, de 

autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro (Solicita ao 

Executivo para que se faça uma manutenção do Loteamento Adur); 

Lida a indicação nº 124/2017, de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho (Solicita a manutenção nas estradas rurais de nosso 

município);  Não havendo mais matéria para a fase de expediente 

passou-se para o Intervalo Regimental, que durou 5 minutos. ORDEM 

DO DIA: O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 08/2017: 

Dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime Próprio de 

Presidência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Rubinéia, colocado em discussão, o vereador Paulo Xavier de Jesus 

pediu vista do Projeto, colocado em votação o pedido de vista, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 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, colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº 22/2017: Dispõe sobre a concessão 

onerosa de uso de espaço público, para exploração comercial e dá 

outras providencias, colocado em discussão, sem oradores, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

nº 23/2017: Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa 

Civil (COMPEC) e dá outras providencias, colocado em discussão, 

sem oradores, aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei nº 24/2017: Cria via pública no município e dá 

outras providencias, colocado em discussão, sem oradores, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 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 ainda 

solicitou em seguida para que a Primeira Secretária fizesse a 

leitura da Emenda Supressiva nº01/2017 , Suprime o artigo 3º, bem 
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como seus parágrafos do Projeto de Lei nº 25/2017 de autoria de 

todos os vereadores, colocado em discussão, sem oradores, 

aprovado por unanimidade a Emenda; O Senhor Presidente suspendeu 

a seção para que as comissões pertinentes providenciassem a 

discussão e a elaboração de seus Pareceres, realizada as 

discussões e sucessivamente seus respectivos pareceres assinados 

o Senhor Presidente retornou a continuação da Sessão, colocando 

então em discussão o referido Projeto de Lei nº 25/2017, que sem 

oradores foi aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei nº 26/2017: Abre no Orçamento vigente, crédito 

adicional suplementar e dá outras providências, do Legislativo 

Municipal, colocado em discussão, sem oradores, 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 Osvaldo Lugato Filho e Viviane do Prado 

Monteiro. Não havendo mais matéria, o Senhor Presidente declarou 

encerrada 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.  
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Registrada em livro próprio. 

 

 


