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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia.  

Aos onze dias do mês de outubro 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 Quinta Sessão Ordinária do Segundo 

Período Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando todos presente e 

havendo número legal em plenário, o Senhor Presidente declarou aberto 

os trabalhos; ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da Ata da Terceira Sessão 

Extraordinária realizada dia 04 de Outubro 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 para 

que fizesse a leitura do requerimento nº 69/2017 de autoria do 

vereador Alex Olivo( solicita informações a respeito da quantidade de 

salas de aula e professores), colocado em discussão, sem oradores, 

aprovado por todos,  O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura das indicações, Lida a 

indicação nº 169/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Pede ao 

Executivo construção de um campo de malha no loteamento Clone); Lida 

a indicação nº 170/2017, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo para que crie uma Lei autorizando pagar a insalubridade 

para servidores afastados com cancer); Lida a indicação nº 171/2017, 

de autoria do vereador Alex Olivo (Solicita ao Executivo reparos nos 

buracos da Rua Amélia Bianchini Roveran); Lida a indicação nº 

172/2017, de autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro (Pede ao 

Executivo equipamentos de IPI aos servidores públicos da limpeza); 

Lida a indicação nº 173/2017, de autoria da vereadora Viviane do 

Prado Monteiro (Indica ao Executivo construção de uma academia ao ar 

livre no Ipanema); Lida a indicação nº 174/2017, de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Solicita ao Executivo para 

que determine que as ambulâncias busquem os pacientes idosos e 

crianças com problemas de locomoção em suas residências); Lida a 

indicação nº 175/2017, de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira (Solicita ao Executivo para que se realize exames na água do 

córrego da mula), após encaminhadas a quem de direito 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 à 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 

nº34/2017 (Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rubinéia 

para o período de 2018 a 2021(1º Turno), 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 nº35/2017 (Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a 
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elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2018, e dá outras 

providencias (1º Turno), 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 nº39/2017 (Dispõe sobre denominação de logradouros públicos, e 

dá outras providencias), 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 nº42/2017 (Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de 

débitos do Município de Rubinéia com seu Regime Próprio de 

Previdências Social), colocado em discussão, O Vereador Paulo Xavier 

de Jesus pediu vista ao referido Projeto, alegando que o parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento se encontrado com erro de 

ortografia, diante do exposto o Presidente da Comissão solicitou ao 

Presidente a retificação do referido parecer, tão logo corrigido, 

colocado em discussão novamente, usaram da palavra os vereadores 

Osvaldo Lugato Filho e Paulo Xavier de Jesus, colocado em votação, 

aprovado por 6 (seis) votos, sendo que os vereadores Osvaldo Lugato 

Filho e Paulo Xavier de Jesus votaram contra ao Projeto ; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

do Projeto de Lei nº43/2017 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar contrato de rateio de custeio das despesas de manutenção do 

Consórcio Público Intermunicipal para formação da “Casa Lar” e dá 

outras providencias), 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, Osvaldo 

Lugato Filho e Paulo Xavier de Jesus. 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. 

 




