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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia. 

  

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 

Décima 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 

Décima Terceira Sessão  Ordinária realizada dia 12 de setembro 

do corrente ano na qual o vereador Claudelino Balbino de 

Oliveira 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 da Moção nº 06/ 2018 de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho, colocada em discussão, sem oradores, colocada em 

votação, aprovada por todos; Não havendo mais matéria para a 

fase de expediente passou-se para o Intervalo Regimental que 

colocado em votação, aprovado por todos a dispensa do 

intervalo regimental. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 

anunciou que o Projeto de Lei nº47/2018: Dispõe sobre a 

concessão de benefícios tributário pelo Poder Executivo na 

forma de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial 

Urbano- IPTU aos proprietários ou responsáveis que adotem 

medidas de prevenção, preservação e conservação do meio 

ambiente foi encaminhado para as Comissões.O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei nº42/2018: Dispõe sobre as Diretrizes Gerais 

para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 

2019, e dá outras providencias; 2º Turno; 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 nº43/2018: Dispõe 

sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras 
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providencias, de autoria do Executivo, colocado em discussão, 

sem oradores, colocado em votação, aprovado; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº45/2018: Dispõe sobre alterações 

na redação da Lei Municipal nº 1499, de 04 de julho de 2017, e 

dá outras providências, de autoria do Legislativo, 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 nº46/2018: Altera 

dispositivos da lei Municipal nº 1017, de 17 de setembro de 

2007 e dá outras providencias, de autoria do Legislativo, 

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 

nº46/2018: Altera dispositivos da lei Municipal nº 1017, de 17 

de setembro de 2007 e dá outras providencias, de autoria do 

Legislativo, 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 nº49/2018: Autoriza o município de Rubineia a receber em 

doação as redes de abastecimento de água, com as respectivas 

ligações e implantação no loteamento Terras Altas e dá outras 

providências, de autoria do Legislativo, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos;O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura do O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de 

Lei nº50/2018: Autoriza o município de Rubineia a receber em 

doação as redes de abastecimento de água, com as respectivas 

ligações e implantação no loteamento Residencial Confiança e 

dá outras providências, de autoria do Legislativo, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos, de autoria do Legislativo, 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 nº51/2018: Autoriza o município de 

Rubineia a receber em doação o prolongamento da rede de coleta 

de esgoto da Rua José Luiz Correia e dá outras providências, 

de autoria do Legislativo, 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 

Osvaldo Lugato Filho e Paulo Xavier de Jesus. Não havendo mais 
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matéria, 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. 

 

 

 

 

PAULO DE ARAÚJO GOULART 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ALEX OLIVO 
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Registrada em livro próprio. 


	ATA DA 14º SESSÃO ORDINÁRIA 2018.doc



