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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia.  

 

 

Aos nove dias do mês de agosto 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 Primeira Sessão Ordinária do 

Segundo 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 Segunda Sessão 

Extraordinária realizada dia vinte do mês de julho 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: 

Veto Total: Projeto de Lei nº025/2017; Projeto de Lei nº29/2017: 

“Dispõe sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras 

providencias.” Projeto de Lei nº31/2017: “Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos, e dá outras providencias.” O 

Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura do requerimento nº46/2017 de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira( Questiona os gastos que o 

município tem com o recolhimento de lixo) colocado em discussão, 

usou da palavra o próprio propositor e o vereador Osvaldo Lugato 

Filho, colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº47/2017 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( Solicita informações da distancia entre 

depósito de lixo e reservas de PPA) 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 nº48/2017 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus(Solicita ao Executivo 

cópias de portarias a partir da nº88) colocado em discussão, sem 

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

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº49/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( Cópia do contrato vigente da empresa Sabesp) colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura do requerimento nº 50/2017 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus( Questiona ao Executivo 

informações sobre os terrenos que a empresa Sabesp ocupa), 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a 
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Primeira Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº 

51/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( Questiona ao 

Executivo informações sobre o Plano de Reestruturação do quadro 

de servidores do Executivo Municipal), colocado em discussão, sem 

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

Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

do requerimento nº 52/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( Questiona ao Executivo informações sobre a área entre as 

Propriedades do Senhor Jose Confiança e Pedro Nakamura), colocado 

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

unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura da Moção 06/2017 de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira( Moção de Pesar ao Senhor Daniel 

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

aprovado por unanimidade; Lida a indicação nº 125/2017, de 

autoria do vereador Alex OLivo (Pede ao Executivo instalação de 

uma Placa de Pare no Trevo de nossa cidade); Lida a indicação nº 

126/2017, de autoria do vereador Alex OLivo (Indica ao Executivo 

Revitalização dos peixes ornamentais na entrada de nosso 

município); Lida a indicação nº 127/2017, de autoria do vereador 

Alex OLivo (Solicita ao Executivo para que faça o rebaixamento 

das guias dos canteiros centrais de nossas avenidas); Lida a 

indicação nº 128/2017, de autoria do vereador Alex OLivo (Pede ao 

Executivo reforma dos banheiros do Recinto); Lida a indicação nº 

129/2017, de autoria do vereador Alex OLivo (Pede ao Executivo 

para que seja encaminhado para o Bairro Brisa Doeste Calendário 

de Eventos do município); Lida a indicação nº 130/2017, de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Pede ao 

Executivo instalação de uma Placa de Pare no Trevo de nossa 

cidade); Lida a indicação nº 131/2017, de autoria do vereador 

Alex OLivo (Pede ao Executivo para que seja contrato 

recicladores); Lida a indicação nº 132/2017, de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho (Pede ao Executivo para que seja 

providenciado poda nas árvores em torno da escola Rubens de 

Oliveira Camargo); Lida a indicação nº 133/2017, de autoria do 

vereador João Barbi Dogui (Indica ao Executivo para que seja 

disponibilizado um funcionário nos finais de semana para 

manutenção nos banheiros da Praia do Ipanema); Lida a indicação 

nº 134/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus(Reitera 

o pedido para que seja dada manutenção na iluminação da Praça 

Osmar Novaes); Lida a indicação nº 135/2017, de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho (Indica ao Executivo para que seja 

instalado um Centro de Zoonose em nosso município); após 

encaminhada a quem de direito. Comentaram as matérias 

apresentadas os vereadores Aparecido Antônio de Oliveira, Paulo 

Xavier de Jesus e Osvaldo Lugato Filho; 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 nº08/2017: 
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(Pedido de Vista) Dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime 

Próprio de Presidência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Rubinéia 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 nº32/2017 Dispõe 

sobre créditos tributários do município e da dispensa e redução 

de multas e juros de mora de débitos fiscais, e dá outras 

providências 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 nº33/2017 Autoriza os órgãos da 

administração pública direta, indireta e do Poder Legislativo a 

firmar convênio objetivando proceder desconto em folha de 

pagamento em favor do Centro do Professorado Paulista 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, Osvaldo Lugato Filho, Paulo Xavier 

de Jesus e Oliveira da Silva Clemente . 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. 

 




