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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Terceiro Período Legislativo da Décima
Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia.

Aos dez dias do mês de abril 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 Quinta
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  Quarta Sessão  Ordinária
realizada dia 27 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 ao
Primeiro Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº149/2019 de autoria
dos vereadores Paulo Xavier e Osvaldo Lugato  ( solicita  informações da
Diretoria de Ensino de Jales), colocado em discussão, usaram da palavra os
propositores, colocado em votação, aprovado por todos; O senhor Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura das Indicações
nº 251/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( solicita
instalação de um quebra molas na Rua Ângelo Guerra), lida a indicação nº
252/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira( solicita
instalação  de  um  muro  de  arrimo  na  rua  José  Sanches  Duran),  lida  a
indicação nº 253/2019 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira(
solicita  instalação de bancos no quiosque no estádio municipal), lida a
indicação nº 254/2019 de autoria do vereador Alex Olivo( solicita obras de
melhorias  na  entrada  da  horta  municipal  como  também  na  tubulação  de
capitação de águas pluviais), lida a indicação nº 255/2019 de autoria do
vereador Alex Olivo( solicita instalação de um redutor de velocidade na rua
Tocantins no loteamento Mundial Golden), Não havendo mais matéria para a
fase  de  expediente  passou-se  para  o  Intervalo  Regimental, o  vereador
Oliveira  da  Silva  Clemente  solicitou  a  dispensa  do  referido  Intervalo
Regimental, que colocado em votação pelo Senhor Presidente, restou aprovado
por  todos  a  dispensa  do  Intervalo.  ORDEM  DO  DIA: O  Senhor  Presidente
anunciou que os Projetos de Lei Complementar nº10/2019: Estabelece valores
a  serem  cobrados  pela  limpeza  de  terrenos  particulares  realizada  pela
municipalidade  e  dá  outras  providencias;  Projeto  de  Lei  Complementar
nº12/2019:  Dispõe  sobre  a  criação  da  Procuradoria  Jurídica  da  Câmara
Municipal de Rubinéia, cria e extingue cargo, e dá outras providencias;
Projeto de Lei nº24/2019: Dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial do
Município na forma eletrônica e dá outras providencias;  Projeto de Lei
nº25/2019: Dispõe sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras
providencias- Parque das Araras, Projeto de Lei nº19/2019: Dispõe sobre a
utilização das Áreas de lazer do município e dá outras providencias, serão
encaminhados para as Comissões Pertinentes; O Senhor Presidente Solicitou
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº21/2019:
Dispõe  sobre  a  concessão  de  Subvenção  para  entidades  beneficentes
destinadas  ao  apoio  aos  idosos  do  município  de  Rubinéia  e  dá  outras
providencias, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação,
aprovado por todos;  O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário
que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº22/2019: Dispõe sobre a concessão
de Subvenção para entidades beneficentes destinadas ao apoio à criança e ao
adolescente do município de Rubinéia e dá outras providencias, colocado em
discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor
Presidente  Solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a  leitura  do
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Projeto  de  Lei  nº23/2019:  Dispõe  sobre  a  concessão  de  Subvenção  para
entidades beneficentes destinadas ao apoio aos portadores de necessidades
especiais do município de Rubinéia e dá outras providencias, colocado em
discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor
Presidente  Solicitou  ao  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a  leitura  do
Projeto  de  Lei  nº26/2019:  Dispõe  sobre  o  fornecimento  e  instalação  de
válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos
os imóveis comerciais e residenciais do município de Rubinéia e dá outras
providências, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação,
aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário
que  fizesse  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº5/2019:  Altera
dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  82/2012  e  dá  outras  providencias,
colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, reprovado por
todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a
leitura do Projeto de Lei Complementar nº8/2019: Dispõe sobre alterações na
redação da Lei Complementar nº 140, de 298 de setembro de 2018 e dá outras
providencias, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação,
aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário
que fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar nº11/2019: Autoriza o
Município  de  Rubinéia,  Estado  de  São  Paulo,  a  firmar  convênio  com  o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales e Região, extensão de
base  de  Rubinéia  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,
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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