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Ata da Primeira Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Terceira 
Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 
  
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e quarenta 
minutos, 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 Primeira Sessão Extraordinária 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 do Projeto de Lei nº01/2018 Dispõe sobre a concessão de auxílio-
alimentação aos servidores civis municipais e dá outras providências, colocado em discussão, 
sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 
que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº05/2018 Dispõe sobre critérios para concessão de 
apoio financeiro a estudantes, de autoria do Executivo, de autoria do Executivo, colocado em 
discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 
Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº06/2018 Dispõe sobre a concessão de 
Apoio Profissional e Educacional do Servidor Público Municipal e dá outras providências, de 
autoria doExecutivo, colocado em discussão, sem oradores, aprovado por todos; Não havendo 
mais matéria para a ordem do dia 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. 

 




