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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

  

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 Quarta 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 Terceira Sessão Ordinária realizada 

dia 14 de março 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 102/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho( 

solicita informações a respeito do reajuste salarial), colocado em 

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

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº 103/2018 de autoria de todos os vereadores( solicita 

mudanças no Estatuto dos Funcionários), 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 218/2018, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo a instalação de iluminação da Rua Daniel Olivo); Lida a 

indicação nº 219/2018, de autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao 

Executivo a instalação de bicicletários em pontos estratégicos) ; 

Lida a indicação nº 220/2018, de autoria do vereador Alex Olivo 

(Indica ao Executivo mudanças no Estatuto dos funcionários a respeito 

da licença paternidade); Lida a indicação nº 221/2018, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo melhorias na Rua Carlos 

Drumont de Andrade);Lida a indicação nº 222/2018, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo a instalação quebra molas na 

Rua São Paulo);Lida a indicação nº 223/2018, de autoria do vereador 

Osvaldo Lugato Filho (Indica ao Executivo o recolhimento de lixo nos 

finais de semana na área comercial); Lida a indicação nº 224/2018, de 

autoria do vereador Osvaldo Lugato Filho (Indica ao Executivo a 

extinção do uso de “mata mato”); Lida a indicação nº 225/2018, de 

autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira (Indica ao 

Executivo instalação de quebra molas na Rua João Lopes de Oliveira); 

Lida a indicação nº 226/2018, de autoria do vereador Aparecido 

Antônio de Oliveira (Indica ao Executivo instalação de quebra molas 

na Alameda Adail Aparecido Ferreira); após encaminhada a quem de 

direito. Nenhum vereador comentou a matéria apresentada; 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 
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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 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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Registrada em livro próprio. 

 




