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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia. 

 

  

Aos vinte e oito 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 Segunda 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 Primeira Sessão Ordinária realizada 

dia 15 de fevereiro 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 

anunciou que o Projeto de Lei nº 20/2018 seria encaminhado para as 

Comissões Pertinentes; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do requerimento nº 95/2018 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( solicita informações sobre 

os programas do governo voltado para 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 96/2018 de autoria do vereador Alex Olivo (solicita 

informações a respeito das obras da Lagoa), colocado em discussão, 

sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do requerimento nº 

97/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( Solicita 

informações sobre o Programa Navega Rubinéia), colocado em discussão, 

sem oradores, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do requerimento nº 

98/2018 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( solicita 

informações sobre o NASF), colocado em discussão, sem oradores, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do requerimento nº 99/2018 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus ( solicita informações a 

respeito do Fundeb), colocado em discussão, sem oradores, aprovado 

por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do requerimento nº 100/2018 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus ( requer informações sobre o valor do 

material apostilado), colocado em discussão, sem oradores, aprovado 

por todos;  O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para  
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que fizesse a leitura do requerimento nº 101/2018 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus ( solicita informações quanto ao 

agendamento de consultas), 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 

02/2018 de autoria do vereador João Barbi Dogui ( congratula a equipe 

do Tucuna Free), 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 206/2018, de 

autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro (Indica ao Executivo 

construção de faixas de pedestres elevadas de frente as escolas); 

Lida a indicação nº 207/2018, de autoria do vereador João Barbi Dogui 

(Indica ao Executivo para realizar estudos afim disciplinar o uso dos 

quiosques e ter a renda voltada p casa de apoio); Lida a indicação nº 

208/2018, de autoria do vereador Osvaldo L. Filho (Indica ao 

Executivo para construir quebra molas de frente ao Adur ); Lida a 

indicação nº 209/2018, de autoria do vereador Osvaldo L. Filho 

(Indica ao Executivo para manter o programa navega Rubinéia); Lida a 

indicação nº 210/2018, de autoria do vereador Alex Olivo(Indica ao 

Executivo para construir uma ciclovia na Estrada Municipal Vereador 

Fidelcino José de Jesus); Lida a indicação nº 211/2018, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Solicita ao Executivo para construir uma área de 

Lazer para atender os Bairros Clone e Lagoa da Garça); Lida a 

indicação nº 212/2018, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo para solicitar aos Correios para efetuar entregas de 

correspondência nos Bairros Clone e Lagoa da Garça ); Lida a 

indicação nº 213/2018, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo para dar manutenção da iluminação das Praças do skate e 

perto da escola municipal); Lida a indicação nº214/2018, de autoria 

do vereador Aparecido Antônio de Oliveira(Indica ao Executivo para 

que seja disponibilizado na praça da Cohab de Esmeralda bancos e 

iluminação); Lida a indicação nº 215/2018, de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira (Solicita ao Executivo a instalação de 

um bebedouro de água na praça do Distrito de Esmeralda); após 

encaminhada a quem de direito. Os vereadores João Barbi Dogui, Paulo 

Xavier de Jesus e Osvaldo Lugato Filho comentaram 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: Não havendo matéria para a ordem do dia, 

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

palavra os vereadores, 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  
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Ata que após lida e aprovada pelo Plenário será devidamente assinada 

pelos membros da mesa. 

     

 

 

 

 

PAULO DE ARAÚJO GOULART 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

ALEX OLIVO 

VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

VIVIANE DO PRADO MONTEIRO 

1ª SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

OLIVEIRA DA SILVA CLEMENTE 

2º SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 




