
CÂMARA MUNICIPAL DE RUBINÉIACÂMARA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
C.N.P.J  65.713.521/0001-31 – (17) 3661-1282

EMAIL: camara@camararubineia.sp.gov.br
CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

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

Aos  vinte e sete  dias do mês de  novembro 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 Décima Oitava Sessão
Ordinária  do  Terceiro  Período  Legislativo  da  Décima  Terceira
Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Rubinéia;  Feita  a  chamada,
estando ausente o vereador Alex Olivo( justificada posteriormente
sua ausência através de Atestado Médico) 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 Extraordinária
realizada dia  18 de  novembro do corrente ano na qual  a vereadora
Viviane do Prado Monteiro solicitou a dispensa da leitura da Ata,
que colocada em votação, restou aprovada por unanimidade; O Senhor
Presidente solicitou a suspensão da Sessão por alguns minutos para
que  se  fizesse  a  discução  e  votação  sobre  o  Cargo  de  Vice
Presidente  que  estava  em  aberto,  por  motivo  de  falecimento  do
senhor vereador João Barbi Dogui; após discução e consentimento de
todos  ficou  acordado  que  o  senhor  vereador  Oliveira  da  Silva
Clemente, através de aclamação de todos ali presente ocuparia a
cadeira de Vice Presidente desta Casa de Leis, logo após também da
mesma maneira a vereadora Viviane do Prado Monteiro foi aclamada
pelos nobres vereadores como Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, tal presidência desta comissão era ocupado também pelo
vereador  João  Barbi  Dogui,  alcançado  todos  os  objetivos  desta
suspensão da Sessão, o Senhor Presidente solicitou a todos para
retornarem aos trabalhos da Pauta do Dia; O senhor Presidente dando
continuidade  dos  trabalhos  anunciou  a  todo  Plenário  que  a  mesa
Diretora da Câmara ficou assim constituída: Presidente Claudelino
Balbino de Oliveria, Vice Presidente Oliveira da Silva Clemente, 1º
Secretário  Osvaldo  Lugato  Filho,  2º  Secretário  Paulo  Xavier  de
Jesus, ficando constituída a Comissão de Finanças e Orçamento da
seguinte  maneira:  Presidente  Viviane  do  Prado  Monteiro,Relator
Paulo Xavier de Jesus e Membro Aparecido Antonio de Oliveira;  O
Senhor Presidente anunciou que o Projeto de Lei nº55/2019: Autoriza
a  alienação  de  imóvel  pertencente  ao  patrimônio  municipal  e  dá
outras  providencias)de  autoria  do  Executivo,  estaria  sendo
encaminhado  para  as  Comissões pertinentes; O  Senhor  Presidente
solicitou  ao  Primeiro  Secretário  para  que  fizesse  a  leitura  da
Moção de Pesar nº16/2019 de autoria de todos os vereadores, ( Pelo
falecimento do vereador João Barbi Dogui), colocado em discussão,
usaram  da  palavra  os  vereadores  Paulo  Xavier  de  Jesus,  Osvaldo
Lugato Filho, Aparecido Antonio de Oliveira, Claudelino Balbino de
Oliveira e Elmer Aparecido da Silva, colocado em votação, aprovado
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por  todos; Não  havendo  mais  matéria  para  a  fase  de  expediente
passou-se para a fase do 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  solicitou  ao  Primeiro  Secretário  para  que  fizesse  a
leitura do Projeto de Lei nº47/2019: Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Rubinéia ( SP) Para o Exercício de 2020,
colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação(2º Turno),
aprovado  por  todos;O  Senhor  Presidente  solicitou  ao  Primeiro
Secretário para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº54/2019:
Abre no Orçamento Vigente crédito adicional suplementar e da outras
providencias,  colocado  em  discussão,  sem  oradores,  colocado  em
votação, aprovado por todos; Não havendo mais matéria para a fase
da ordem  do  dia,  passou-se  então  para  a  fase  de  EXPLICAÇÕES
PESSOAIS, usaram da palavra o vereador Osvaldo Lugato Filho e Paulo
Xavier  de  Jesus.  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.


