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Ata da Quarta  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos 24 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às 

dezoito horas, realizou-se sob a presidência do senhor  Edilson da 

Silva, secretariado pela Vereadora Neuza G. Ribeiro Lodete, nas 

dependências da Câmara Municipal de Rubinéia, sito Av. Guimarães 

Rosa, nº 235, a Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador Aparecido 

Antonio de Oliveira ( cumprindo quarentena conforme solicitação 

médica) 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 

Terceira Sessão Ordinária realizada no dia 14 de março do corrente 

ano, na qual 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 

Requerimento nº27/2021, de autoria da vereadora Neuza G. L. Ribeiro, 

solicita informações sobre cargos comissionados, colocado em 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº28/2021, de autoria da vereadora Neuza G. 

L. Ribeiro, solicitam implantação de melhorias no escoamento de 

águas pluviais, colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Requerimento 

nº29/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, solicita 

informações a respeito porcentual de folha de pagamento da 

prefeitura, colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Requerimento 

nº30/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, solicita 

informações de quais providencias fora tomadas quanto ao asfalto do 

clone, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Requerimento nº31/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, pede informações a 

respeito da Associação dos pequenos produtores rurais, colocado em 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº32/2021 de autoria do vereador Edilson da 

Silva, solicita informação quanto a prefeitura economizou com o 

corte das gratificações dos funcionários, colocado em discussão, sem 

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

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº33/2021 de autoria do vereador Edilson da 
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Silva, solicita informações referente  a construção do barracão do 

Almoxarifado de Esmeralda, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Requerimento nº34/2021 de autoria da vereadora Neuza G. L. Ribeiro, 

solicita ao Diretor do Iprem informações sobre gastos, colocado em 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº35/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin, solicita ao Executivo informações de quem é a 

responsabilidade de compras e vendas dos maquinários da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

requerimento nº36/2021 de autoria do vereador Alex Olivo, Solicita 

informações do término do asfalto do Distrito Industrial, colocado 

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

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da Moção de Pesar nº01/2021 de autoria da vereadora Neuza. 

G.R. Lodete, pelo falecimento da servidora Natália, colocado em 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da Moção de Congratulações  nº02/2021 de autoria do vereador 

Edilson da Silva, homenagem a todos os servidores da saúde, 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 nº75/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Garcia Ribeiro Lodete: Solicita  operação tapa buraco na Rua João de 

Oliveira Lopes ; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº76/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Garcia Ribeiro Lodete: Descarte lixo de pessoas 

contaminadas com Covid 19; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº77/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Garcia Ribeiro Lodete: Solicita que a 

municipalidade distribui internet nos bairros; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº78/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: 

Solicita que a municipalidade compre vacina de imunização de Covid 

19 para todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº79/2021 de autoria do 

vereador Reginaldo Domingues: Solicita intensificação de 

fiscalização de aglomeração no feriado; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº80/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier: Solicita a 

instalação de um bebedouro na praça de Esmeralda; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº81/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier: 
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Indica a construção de um clube de campo para os servidores no 

espaço do Senar; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº82/2021 de autoria do 

vereador Paulo Xavier: Solicita a criação de uma creche para idosos; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº83/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier: solicita a limpeza na praça ao lado da escola municipal; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº84/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier: 

Indica que realize meios de melhorar o escoamento de água das Ruas 

Casimiro de Abreu com a Rua Manoel Bandeira, neste município; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº85/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: 

Solicita que seja construída uma pista de caminhada na estrada José 

Guiraldeli; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº86/2021 de autoria do vereador 

Alex Olivo: Solicita construir uma área e lazer no loteamento 

mundial golden I; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº87/2021 de 

autoria do vereador Alex Olivo: Solicita que termine a iluminação na 

entrada do Clone; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº88/2021 de 

autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Indica que profissionais 

de psicologia de atendimento no conselho tutelar; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº89/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin: Indica a manutenção no parquinho perto da Lagoa; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº90/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin: Solicita a orientações com a população em relação ao descarte de 

lixo em locais inapropriados; Não havendo mais matéria para a fase de 

expediente passou-se para a fase do Intervalo Regimental, o vereador 

Paulo Xavier de Jesus 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 a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº18/2021 (“Dispões sobre alteração em 

dispositivos da Lei nº 1017, de 17 de setembro de 2007 e dá outras 

providencias”)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 nº19/2021 (“Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, e dá 

providências correlatas”)de autoria do Executivo, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O 
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Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº06/2021 (“Dispõe sobre 

alterações em dispositivos da Lei Complementar nº 67, de 28 de 

dezembro de 2009 e dá outras providências”)de autoria do Executivo, 

colocado em discussão, o vereador Paulo Xavier pediu vista do 

Projeto, colocado em votação o pedido de vista, aprovado por todos;O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº07/2021 (“Dispõe sobre 

alterações em dispositivos da Lei Complementar nº 82, de 30 de março 

de 2012 e dá outras providências”)de autoria do Executivo, colocado 

em discussão, 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.  
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Registrada em livro próprio. 


