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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia.  

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Terceira 

Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta 

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 Terceira Sessão Ordinária realizada dia treze do mês de 

setembro 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 

o Projeto de Lei nº 39/2017: Dispõe sobre denominação de 

logradouros públicos, e dá outras providencias seria encaminhado 

a Comissões pertinentes; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária que fizesse a leitura do requerimento nº63/2017 de 

autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( Solicita ao 

Executivo se há empresas que descartam o esgoto no rio) 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 

nº64/2017 de autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira ( 

Solicita ao Executivo se há áreas de erosão por falta de plantio 

de árvores) 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 nº65/2017 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus( Questiona o Executivo o motivo do atraso para o 

pagamento do Consagra ) 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 nº66/2017 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus ( Solicita ao Executivo qual o 

cópia da avaliação das imobiliárias no processo de licitação dos 

prédios públicos) 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 nº67/2017 de autoria do 

vereador Osvaldo Lugato Filho  ( Solicita ao Executivo quais as 

vacinas que os coletores de lixo recebem) colocado em discussão, 

usou da palavra o próprio propositor, aprovado por unanimidade; O 
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Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a 

leitura do requerimento nº68/2017 de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho  ( Solicita ao Executivo adequação no horário de 

trabalho dos funcionários que trabalham debaixo do sol) colocado 

em discussão, usou da palavra o próprio propositor, aprovado por 

unanimidade; Lida a indicação nº 159/2017, de autoria do vereador 

Aparecido Antonio de Oliveira (Solicita ao  Executivo que seja 

realizadas vacinação de raiva também nos sitos); Lida a indicação 

nº 160/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira 

(Solicita ao  Executivo que seja construído um campo de bocha no 

loteamento Praia Ilha do Sol); Lida a indicação nº 161/2017, de 

autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira (Solicita ao  

Executivo que seja instalado uma academia ao ar livre no 

Loteamento Adur); Lida a indicação nº 162/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira (Indica ao Executivo criar 

uma gratificação social para os motoristas de ambulâncias); Lida 

a indicação nº 163/2017, de autoria do vereador Aparecido Antonio 

de Oliveira (Solicita ao  Executivo que seja feito uma pareceria 

com Santa Fé do Sul para buscar recursos para construção de um 

viaduto na RBN 070 ); Lida a indicação nº 164/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Alex Olivo (Solicita ao Executivo que seja 

disponibilizado atendimento odontológico no período noturno); 

Lida a indicação nº 165/2017, de autoria do vereador Alex Olivo 

(Indica ao Executivo realizar a revitalização do monumento na 

rotatório do Clone); Lida a indicação nº 166/2017, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Solicita ao  Executivo que seja instalada 

sinalização de transito indicando Quebra Mola nas Ruas do Clone); 

Lida a indicação nº 167/2017, de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho( Indica ao Executivo a implantação de uma banda 

municipal no município); Lida a indicação nº 168/2017, de autoria 

do vereador Osvaldo Lugato Filho (Solicita ao  Executivo que seja 

disponibilizado aos jovens aulas de lutas marciais); após 

encaminhada a quem de direito. Não houve orador para comentar as 

matérias apresentadas; 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 nº09/2017 (“Aprova o Plano 

Diretor de Controle de Erosão Urbana de Rubineia e dá outras 

providências”)  

, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos, O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

nº036/2017 (“Dispõe sobre a concessão de Subvenção para 

Associação dos Estudantes de Santa Fé do Sul e Região e dá outras 

providências”), colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos, O Senhor Presidente Solicitou a 
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Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

nº037/2017 (“Institui o Programa Municipal de Educação Ambiental 

de Rubinéia”), colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos, O Senhor Presidente retirou da Pauta 

do dia o Projeto de Lei nº038/2017 (“Dispõe sobre alterações na 

Lei nº 840, de 07 de fevereiro de 2002, e dá outras providências) 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura do Projeto de Lei nº040/2017 (“Inclui programas 

na Lei 1471, de 11 de Novembro de 2016, autoriza o Poder 

Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências”), colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos, ; 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, Oliveira da Silva Clemente e Osvaldo Lugato Filho. 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. 




