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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.  

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Primeira 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; EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da Ata da Segunda Sessão 

Extraordinária realizada dia 30 de janeiro do corrente ano na qual o 

vereador Oliveira da silva Clemente 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 84/2018 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( solicita informações mensais de numero de 

lâmpadas queimadas), colocado em discussão, sem oradores, aprovado 

por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do requerimento nº 85/2018 de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira( solicita informações a 

respeito do recapeamento do Loteamento Lagoa da Garça), colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 86/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

questiona se há legislação quanto ao uso do Ipanema), colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 87/2018 de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira( solicita quantos lotes foram notificados em 2018), colocado 

em discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 88/2018 de autoria do vereador Alex Olivo( solicita 

informações a respeito da verba recebida na saúde do Deputado Itamar 

Borges), colocado em discussão, sem oradores, aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do requerimento nº 89/2018 de autoria do vereador Alex OLivo( 

requer informações sobre o asfalto da Rua Daniel Olivo), colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 90/2018 de autoria do vereador Alex Olivo( solicita 

informações quanto a área do “Pedregulho Cor de Rosa”), colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 91/2018 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( 

questiona o valor recebido em verbas pelo programa viva bem a melhor 

idade), colocado em discussão, sem oradores, aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do requerimento nº 92/2018 de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira( solicita qual valor em verbas recebidas durante 
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o ano de 2017 pelo setor da saúde), colocado em discussão, sem 

oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do requerimento nº 

93/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( solicita 

informações sobre os valores recebidos pelo MIT), colocado em 

discussão, sem oradores, aprovado por todos;  O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 94/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

solicita informações a respeito do material apostilado utilizado pelo 

ensino fundamental), colocado em discussão, sem oradores, aprovado 

por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da Moção de Congratulações nº 01/2018 de 

autoria de todos os vereadores ( congratula a terceira idade pelo 

Jori), colocado em discussão, usaram da palavra os vereadores 

Aparecido Antônio de Oliveira, Paulo Xavier de Jesus e Osvaldo Lugato 

Filho, aprovado por todos; O Senhor Presidente solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura das indicações; Lida a 

indicação nº 192/2018, de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho 

(Indica ao Executivo para fazer prestações de contas mensalmente a 

população); Lida a indicação nº 193/2018, de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho (Indica ao Executivo para instalar ensino 

musical); Lida a indicação nº 194/2018, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao Executivo para realizar 

plantio de árvores nos canteiros centrais); Lida a indicação nº 

195/2018, de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira 

(Indica ao Executivo para proibir o bloqueio do transito da avenida 

para a instalação de palcos); Lida a indicação nº 196/2018, de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao 

Executivo para construir quebra molas e uma rotatória na estrada 

Armando Nicoletti); Lida a indicação nº 197/2018, de autoria do 

vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao Executivo para 

instalar boias de demarcação nas praias); Lida a indicação nº 

198/2018, de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira 

(Solicita ao Executivo para coibir abusos na utilização dos quiosques 

das praias); Lida a indicação nº 199/2018, de autoria do vereador 

Alex Olivo (Indica ao Executivo para rebaixar os canteiros centrais); 

Lida a indicação nº 200/2018, de autoria do vereador Alex Olivo 

(Indica ao Executivo para instalar pontos de ônibus coberto em todos 

os loteamentos); Lida a indicação nº201/2018, de autoria do vereador 

Alex Olivo (Indica ao Executivo para que seja disponibilizado 

varredores de rua nos loteamentos); Lida a indicação nº 202/2018, de 

autoria do vereador Alex Olivo (Solicita ao Executivo reforma dos 

banheiros da praça Osmar Novaes); Lida a indicação nº 203/2018, de 

autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo para 

disponibilizar atendimento odontológico no período noturno); Lida a 

indicação nº 204/2018, de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho 

(Indica ao Executivo para realizar estudos sobre a licença saúde dos 

funcionários)Lida a indicação nº 205/2018, de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho (Indica ao Executivo para realizar estudos a 

respeito da situação dos professores substitutos); após encaminhada a 

quem de direito. Os vereadores Aparecido Antônio de Oliveira comentou 
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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 

nº15/2018 (“Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Municipal n٥ 

1530, de 31 de janeiro de 2018 e dá outras providencias”);  O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

do Projeto de Lei nº17/2018 (“Inclui programas na Lei 11521, de 24 de 

Novembro de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providências, de autoria do 

Executivo”); O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº18/2018 (“Inclui programas 

na Lei 11521, de 24 de Novembro de 2017, autoriza o Poder Executivo 

Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras providências, 

de autoria do Executivo”), 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 nº19/2018 (“Inclui programas na Lei 11521, de 24 de Novembro 

de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providências, de autoria do 

Executivo”), abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências, de autoria do Executivo”), 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, Paulo Xavier de Jesus e Osvaldo Lugato Filho. 

Não havendo mais matéria, O Senhor Presidente encerrou 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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