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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos vinte e três 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 presentes 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 Décima Primeira Sessão Ordinária realizada dia nove do mês 

de agosto 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, Projetos de Lei nº34/2017: “Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária para o 

Exercício de 2018, e dá outras providencias.” Projeto de Lei 

nº35/2017: “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 

Rubinéia para o período de 2018 a 2021.” O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do 

requerimento nº53/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( Pede lista de cargos em comissão) 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 

nº54/2017 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho ( Solicita 

cópia da folha de pagamento dos funcionários da prefeitura) 

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 nº55/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus(Solicita ao Executivo cópia do contrato para realização da 

festa do Bacana) colocado em discussão, usaram da palavra o 

propositor e os vereadores, Osvaldo Lugato Filho e Aparecido 

Antônio de Oliveira, colocado em votação, aprovado por 
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unanimidade; O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária 

que fizesse a leitura do requerimento nº56/2017 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus( Cópia do contrato vigente de 

concessão da Área do Ipanema) 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 57/2017 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( Questiona ao Executivo informações sobre se há um 

funcionário acompanhando as obras na Rua Gilberto Alves), 

colocado em discussão, usaram da palavra o propositor e os 

vereadores, Osvaldo Lugato Filho e Aparecido Antônio de Oliveira, 

colocado em votação, aprovado por unanimidade; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura 

da Moção 07/2017 de autoria do vereador Alex Olivo( Moção de 

Congratulações a Terceira idade pela participação no Jori) 

colocado em discussão, usaram da palavra o propositor, Osvaldo 

Lugato Filho, Oliveira da Silva Clemente, Aparecido Antonio de 

Oliveira e Paulo Xavier de Jesus, colocado em votação, aprovado 

por unanimidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura da Moção 08/2017 de autoria do 

vereador Oliveira da Silva Clemente( Moção de Pesar ao Senhor 

Rubens Messaros) colocado em discussão, usou da palavra o 

propositor, colocado em votação, aprovado por unanimidade; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura da Moção 09/2017 de autoria de todos os vereadores  ( 

Moção de Pesar ao Senhor Waldir de Oliveira) colocado em 

discussão, usaram da palavra os vereadores Paulo Xavier de Jesus 

e Osvaldo Lugato Filho, colocado em votação, aprovado por 

unanimidade; Lida a indicação nº 136/2017, de autoria da 

vereadora Viviane do Prado Monteiro (Pede ao Executivo construção 

de uma área no fundo do velório municipal); Lida a indicação nº 

137/2017, de autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro 

(Solicita ao ( Executivo colocação de um refletor no Cemitério ); 

Lida a indicação nº 138/2017, de autoria da vereadora Viviane do 

Prado Monteiro (Pede ao Executivo instalação de um quebra molas 

na Rotatória na entrada do Município); Lida a indicação nº 

139/2017, de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus (Indica ao 

Executivo instalação de ar condicionado nas salas de aula da 

creche); Lida a indicação nº 140/2017, de autoria do vereador 

Alex OLivo (Solicita ao Executivo para que faça a pintura das 

guias dos canteiros centrais de nossas avenidas); Lida a 

indicação nº 141/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica 

ao Executivo para que instale “quebra visão” nos banheiros do 

Ipanema Nautic Camp); Lida a indicação nº 142/2017, de autoria do 
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vereador Alex OLivo (Solicita ao Executivo para que determine a 

instalação da iluminação no campo de bocha do CCI); Lida a 

indicação nº 143/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica 

ao Executivo a revitalização da cobertura da Praça Osmar Novaes); 

Lida a indicação nº 144/2017, de autoria do vereador Alex OLivo 

(Solicita que o Executivo determine melhorias nos canteiros de 

frente ao velório municipal); Lida a indicação nº 145/2017, de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao 

Executivo para que seja estendido a licença paternidade também 

aos pais); Lida a indicação nº 146/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira (Solicita ao Executivo para que 

seja feita a abertura da Rua Gonçalves Dias); 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 Veto Total: Projeto de Lei nº025/2017(“Dispõe sobre 

alterações na Lei nº 840, de 07 de fevereiro de 2002, e dá outras 

providencias”), colocado em discussão, o vereador Oliveira da 

Silva Clemente pediu vista do Veto, 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 

Projeto de Lei nº29/2017, Dispõe sobre denominação de logradouros 

públicos, e dá outras providencias de autoria do Legislativo, 

colocado em discussão, usaram da palavra os vereadores Paulo 

Xavier de Jesus, Aparecido Antonio de Oliveira e Osvaldo Lugato 

Filho, colocado em votação, aprovado por 6 votos; O Senhor 

anunciou que o Projeto nº 31/2017 que Dispõe sobre denominação de 

logradouros públicos, e dá outras providencias de autoria do 

Vereador Aparecido Antonio de Oliveira, se encontrava 

prejudicado, uma vez que aprovado o projeto 29/2017 onde se 

tratava do mesmo teor; Não havendo mais matéria para a ordem do 

dia, passou-se então para a fase de EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usou da 

palavra o vereador Aparecido Antônio de Oliveira, e os demais 

vereadores inscritos no livro dispensaram a palavra diante de uma 

exaltação e manifestação de desconforto do senhor Carlos Soares 

Filho, que se encontrava junto ao Plenário, onde o mesmo usou 

palavras de baixo calão passando a desferir provocações e 

insultos aos vereadores Alex OLivo, Paulo de Araújo Goulart, 

Viviane do Prado Monteiro, Oliveira da Silva Clemente, Paulo 
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Xavier de Jesus e Osvaldo Lugato Filho. Não havendo mais matéria, 

o Senhor Presidente por questões de zelo e de ordem no Plenário 

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. 

 




