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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Terceiro Período Legislativo da 

Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

  

 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 

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

Claudelino Balbino de OLiveira, secretariado pelo Vereador Osvaldo 

Lugato Filho, nas dependências da Câmara Municipal de Rubinéia, 

sito Av. Guimarães Rosa, nº 235, a Primeira Sessão Ordinária do 

Terceiro 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 ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da Ata 

da Primeira Sessão Extraordinária realizada dia 21 de janeiro 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 ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Requerimento 

nº121/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( 

solicita cópia do Processo Licitatório referente a construção do 

Centro Comunitário do Distrito de Esmeralda), colocado em 

discussão, usou da palavra o próprio propositor, colocado em 

votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Requerimento 

nº122/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( 

solicita informações a respeito de panfletos), colocado em 

discussão, usou da palavra o próprio propositor, colocado em 

votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Requerimento 

nº123/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( 

solicita informações a respeito do uso indevido da antiga área do 

lixão), colocado em discussão, usou da palavra o próprio 

propositor, colocado em votação, aprovado por todos;  O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 

do Requerimento nº124/2019 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus( solicita informações a respeito da recita e da despesa do 

município no ano de 2018), colocado em discussão, usou da palavra o 

próprio propositor, colocado em votação, aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura do Requerimento nº125/2019 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus( solicita informações a respeito dos recebimentos 

oriundos do FUNDEB, com listagem de todos os professores), colocado 

em discussão, usou da palavra o próprio propositor, colocado em 

votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Requerimento 

nº126/2019 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( solicita 
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informações quanto as obras de recapeamento asfáltico do Bairro 

Adur), colocado em discussão, usou da palavra o próprio propositor, 

colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

Requerimento nº127/2019 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( solicita informações de quando será introduzido o processo 

de substituição de hora relógio por hora aula dos professores 

municipais), colocado em discussão, usou da palavra o próprio 

propositor, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 

do Requerimento nº128/2019 de autoria do vereador Osvaldo Lugato 

Filho( solicita informações a respeito do reajuste salarial dos 

servidores municipais), colocado em discussão, usou da palavra o 

próprio propositor, colocado em votação, aprovado por todos; O 
Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura do Requerimento nº129/2019 de autoria do vereador Osvaldo 

Lugato Filho( solicita cópia detalhada da folha de pagamento de 

todos os servidores municipais), colocado em discussão, usou da 

palavra o próprio propositor, colocado em votação, aprovado por 

todos; O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº 241/2019 de autoria do vereador 

Aparecido Antonio de Oliveira ( solicita a extensão do auxílio 

alimentação para os conselheiros tutelares); O senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº 243/2019 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus( 

solicita operação tapa buraco em uma cratera aberta na Rua Carlos 

Drumont de Andrade). Não havendo mais matéria para a fase de 

expediente passou-se para o Intervalo Regimental, onde o Senhor 

Presidente solicitou aos vereadores que fosse feita a eleição para 

concorrer aos cargos das Comissões Permanentes, onde em comum 

acordo entre todos os vereadores ficou assim constituída as novas 

Comissões:Comissão de Justiça e Redação, Presidente Oliveira da 

Silva Clemente, Relator Osvaldo Lugato Filho e Membro Paulo de 

Araújo Goulart; Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente João 

Barbi Dogui, Relator Paulo Xavier de Jesus e Membro Aparecido 

Antônio de Oliveira; Comissão de Obras, Serviços Públicos e 

Atividades Privadas, Presidente Viviane do Prado Monteiro, Relator 

Osvaldo Lugato Filho e Membro Oliveira da Silva Clemente; Comissão 

Educação, Saúde e Assistência Social, Presidente Osvaldo Lugato 

Filho, Relator Aparecido Antônio de Oliveira e Membro Viviane do 

Prado Monteiro. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou que o 

Projeto de Lei nº11/2019 (Dispõe sobre a criação do Departamento 

Jurídico do Município de Rubinéia, cria e extingue cargos e dá 

outras providencias, alterando as Leis nº81/2012 e 82/2012),Projeto 

de Lei nº13/2019 (Altera a redação de dispositivos da Lei Municipal 

nº 1517, de 31 de outubro de 2017 e dá outras providencias), 

Projeto de Lei nº14/2019 (Autoriza a alienação de veículos 

pertencentes ao patrimônio municipal e dá outras providencias), 

Projeto de Lei nº15/2019 (Autoriza o município de Rubineia de 
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Rubineia a receber em doação as redes de abastecimento de água, com 

as respectivas ligações e implantação no loteamento Residencial 

Mundial Golden II e dá outras providências), Projeto de Lei 

Complementar nº2/2019 (“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

82/2012 e dá outras providencias”) e Projeto de Lei Complementar 

nº4/2019 (“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 82/2012 e dá 

outras providencias”) foram  encaminhados para as Comissões 

Pertinentes, O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº12/2019 (Dispõe sobre 

alterações em dispositivo da Lei Municipal nº1548, de 26 de abril 

de 2018 que criou o programa social denominado Frente de Trabalho 

Temporário- FETT), 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 Paulo Xavier de Jesus, Aparecido Antônio 

de Oliveira e Osvaldo Lugato Filho. Não havendo mais matéria, o 

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, da qual eu, Osvaldo 

Lugato Filho, primeiro secretário, 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. 


