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 Ata da Terceira Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia. 

 

  

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

um, às doze horas, realizou-se sob a presidência do vereador 

Edilson da Silva, secretariado pela Vereadora Neuza G. Ribeiro 

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

Guimarães Rosa, nº 235, a Primeira Sessão Extraordinária do 

Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara 

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

Aparecido Antonio de Oliveira e havendo número legal em plenário, o 

Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos; ORDEM DO DIA: O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da Ata da Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 

22 de janeiro do corrente ano, o vereador Alex Olivo pediu dispensa 

da leitura da Ata que colocado em votação foi aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura do Projeto de Lei nº05/2021 (“Dispõe sobre Reformulação 

do Programa Social Denominado "Frente Emergencial de Trabalho 

Temporário - FETT”) de autoria do Executivo, colocado em discussão, 

sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº06/2021 (“Autoriza o município  de 

Rubineia a receber em doação as redes de abastecimento de água e 

coleta de esgoto sanitário, com as respectivas ligações e 

implantação no loteamento Residencial Brisa Doeste 2 e dá outras 

providências”) de autoria do Executivo, colocado em discussão, sem 

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

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº07/2021  (“Autoriza a municipalidade a 

firmar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Santa Fé do Sul objetivando concessão de subvenção social e dá 

outras providências”) de autoria do Executivo, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura do Projeto de Lei nº08/2021  (“Dispõe sobre a concessão 

de Subvenção para entidades beneficentes destinadas ao apoio à 

criança e ao adolescente do município de Rubineia e dá outras 

providências de autoria do Executivo, colocado em discussão, sem 

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

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº09/2021  (“Dispõe sobre a concessão de 

Subvenção para entidades beneficentes destinadas ao apoio aos 

portadores de necessidades especiais do município de Rubineia e dá 

outras providências”) de autoria do Executivo, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 
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a leitura do Projeto de Lei nº10/2021  (“Dispõe sobre doação de 

terreno para fins de regularização fundiária e dá outras 

providências”) de autoria do Executivo, colocado em discussão 

nominal, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; Não 

havendo mais matéria para a ordem do dia o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Neuza G. Ribeiro Lodete, 

Primeira Secretária, lavrei esta ata que após lida e aprovada pelo 

Plenário será devidamente assinada pelos membros da mesa.  

     

 

 

 

 

 

                                                          Edilson da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vice Presidente 

 

 

 

 

 

 

Neuza G. Ribeiro Lodete 

1ª Secretária  

 

 

 

 

 

 

Aparecido A. de Oliveira 

2ª Secretário  

 

 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 


