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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 

da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

  

 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 Nona 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 Oitava Sessão  

Ordinária realizada dia 28 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 a Primeira Secretária que 

fizesse a leitura da Moção de Aplausos nº09/2018: homenagem ao Cabo 

da PM Paulo Sérgio Soato, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos; O senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

Indicação nº 240/2018 de autoria do vereador Aparecido Antônio de 

Oliveira( solicita a proibição de utilização de fogos de artifícios 

que produzam efeitos sonoros de estampido). Não havendo mais matéria 

para a fase de expediente passou-se para a fase do Intervalo 

Regimental que colocado em votação, aprovado por todos a dispensa do 

intervalo regimental. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária 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, usaram da palavra os vereadores Osvaldo, João, Aparecido e 

Paulo Xavier, colocado em votação, votaram contrário os vereadores, 

Aparecido Antônio de Oliveira e João Barbi Dogui, sendo os demais 

favoráveis ao Parecer do Tribunal; O Senhor Presidente anunciou que 

procederia a Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, onde 

só havia uma chapa protocolada nesta casa de Leis, sendo esta 

composta da seguinte forma: Presidente: Claudelino Balbino de 

Oliveira, Vice Presidente: João Barbi Dogui, 1º Secretário: Osvaldo 

Lugato Filho: Segundo Secretário, Paulo Xavier de Jesus, realizado 

todo o processo eleitoral com transparência e seriedade o Senhor 

Presidente declarou a chapa acima descrita como vencedora com 8 votos 

sendo um voto em branco, sendo assim que a mesma passará a Legislar a 

partir do dia 01 de Janeiro de 2019 tão logo assinado o Termo de 

Posse; Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passou-se então 
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para a fase de EXPLICAÇÕES PESSOAIS, Todos os vereadores usaram a 

palavra. Não havendo mais matéria, o Senhor Presidente solicitou um 

intervalo de 5 minutos para que esta Ata pudesse ser lavrada e 

retornando para a Sessão posteriormente; O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da Ata da 

Décima Nona Sessão Ordinária realizada dia 11 de dezembro 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; Após o Senhor Presidente declarou encerrada a 

sessão, da qual eu, Viviane do Prado Monteiro, lavrei esta ata que 

após lida e aprovada pelo Plenário será devidamente assinada pelos 

membros da mesa. 
 

 

 

 

PAULO DE ARAÚJO GOULART 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

ALEX OLIVO 

VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

OSVALDO LUGATO FILHO 

SECRETÁRIO DESIGNADO 

 

 

 

 

 

OLIVEIRA DA SILVA CLEMENTE 

2º SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 




