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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

  

Aos onze dias do mês de abril 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 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; 

EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da Ata da Quarta Sessão Ordinária realizada dia 

28 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 104/2018 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 105/2018 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( solicita informações a respeito de pagamento de precatórios), 

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

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

do requerimento nº 106/2018 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( solicita informações a respeito da dispensa de funcionários), 

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 03/2018 de autoria de todos os 

vereadores (congratulam equipe do Navega Rubinéia), 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 227/2018, de autoria do vereador Alex 

Olivo (Indica ao Executivo a instalação de sinalização na Praia do “ 

Pedregulho Cor de Rosa”); Lida a indicação nº 228/2018, de autoria do 

vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo a construção de uma área de 

Lazer no Bairro Paia Ilha do Sol) ; Lida a indicação nº 229/2018, de 

autoria do vereador Alex Olivo (Indica ao Executivo instalar 

sinalização vertical e horizontal nos quebra molas); Lida a indicação 

nº 230/2018, de autoria da vereadora Viviane do Prado Monteiro 

(Indica ao Executivo construção de rampas na praia para desembarque 

de barcos ); Lida a indicação nº 231/2018, de autoria da vereadora 

Viviane do Prado Monteiro (Indica ao Executivo instalação de Câmeras 

de segurança na entrada da cidade );Lida a indicação nº 232/2018, de 

autoria de todos os vereadores(Solicita ao Executivo apoio ao Projeto 

Navega Rubinéia); 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 
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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 nº22/2018 (“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 nº23/2018 

(“Dispõe sobre a concessão de Subvenção para a Associação 

Filantrópica de Rubinéia – ASFIR 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, usarou da palavra o vereador 

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. 




