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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia. 

  

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezoito, às dezenove horas, realizou-se sob a presidência do vereador 

Paulo de Araújo Goulart, secretariado pelo Vereador Osvaldo Lugato 

Filho, nas dependências da Câmara Municipal de Rubinéia, sito Av. 

Guimarães Rosa, nº 235, a Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo 

Período Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador 

Alex Olivo e havendo número legal em plenário, o Senhor Presidente 

declarou aberto os trabalhos; EXPEDIENTE: O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário para que fizesse a leitura da Ata da Décima 

Sétima Sessão Ordinária realizada dia 14 de novembro 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 ao Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº 239/2018 de autoria do vereador 

Aparecido Antonio de Oliveira ( solicita um zelador para a escola 

Cleide). 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 Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura Projeto de 

Lei nº55/2018: Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei 

Complementar nº 29, de 13 de maio de 2005 e dá outras providencia 

colocado em discussão, o vereador Oliveira da Silva Clemente pediu 

vista do referido Projeto, colocado em votação o pedido de vista, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura do Projeto de Lei nº56/2018: Institui as cores 

oficiais do município e dá outras providencias, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação em 1º Turno, aprovado 

por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura do Projeto de Lei nº53/2018: Estima a Receita e fixa a 

despesa do município de Rubinéia (SP) para o exercício de 2019, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação em 2º Turno, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo 03/2018: Dispõe 

sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Rubinéia, 

relativas ao exercício financeiro de 2015 conforme Parecer do TC – 

002246/026/15, colocado em discussão, o Vereador Paulo Xavier de 

Jesus pediu adiamento de discussão do referido Projeto, colocado em 

votação o pedido de vista, aprovado por todos; Não havendo mais 

matéria para a ordem do dia, passou-se então para a fase de 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, não houve inscrição do livro para o uso da 
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palavra. Não havendo mais matéria, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a sessão, da qual eu, Osvaldo Lugato Filho, vereador 

designado para secretariar os trabalhos, 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. 




