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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta 

Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos 28 dias do mês de abril 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 Sexta  Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Décima Quarta 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 a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da Ata da 

Quinta Sessão Ordinária realizada no dia 14 de abril do corrente ano, na qual o 

vereador Paulo Xavier de Jesus 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 nº46/2021, de autoria da 

vereadora Neuza Lodete, solicita informações referente aos prédios escolares da 

municipalidade, 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 nº47/2021, de autoria da vereadora Neuza 

Lodete, solicita atualização do Código de Postura, 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 nº48/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente ao combate a 

Dengue em todo o território de nosso município, 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 nº49/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra e Paulo Xavier de Jesus, solicita informações 

referente ao Programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT aprovado 

por esta Casa de Leis para o município de Rubinéia, 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 nº50/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier, pede informações referente a Lei Complementar 

nº 140/2018(Institui o banco de horas aos servidores que realizem atividades 

extraordinárias de interesse público e caráter excepcional e dá outras 

providências, 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 nº91/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: 

Solicita  a compra de um gerador de energia para a saúde ; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº92/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: solicita mutirão de limpeza 

nas ruas; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº98/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita que a 

municipalidade realize a roçagem das margens da rodovia indo para o porto; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº99/2021 de autoria d vereador Alex Olivo: Solicita que a 

municipalidade realize ação de tapa buraco na rodovia para o porto; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº100/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita instalação de 

instalador de velocidade Rua São Paulo;O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº101/2021 de autoria do 

vereador Alex Olivo: Solicita manutenção na entrada do Bacuri; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº108/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier:Solicita manutenção na 

iluminação da Praça que contém uma academia ao ar livre, ao lado da Escola 

Municipal; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº109/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 
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Solicita que mudanças no estatuto dos funcionários; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº110/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: solicita instalação de câmeras 

de segurança nos prédios do CCI e do CRAS e demais prédios públicos que 

necessitam; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº111/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Indica 

que seja instituído a utilização de crachás de identificação para todos os 

servidores públicos de nosso município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº112/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que seja adquirida uma lousa Digital; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº113/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita implantação 

da Brigada Municipal de Combate a Incêndios e Queimadas; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº114/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier: Solicita que realize a poda de 

02 arvores OITI, localizado no Loteamento O Clone I, na rua José Venâncio 

próximo as casas nº400 e 410; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº115/2021 de autoria do 

vereador Antonio Carlos Boin: Indica seja disponibilizado um veículo 

exclusivamente para que os agentes de saúde possam se locomover para dar maior 

atendimento a população;O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº116/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Boin: Indica implantar no Município um viveiro de mudas, visando auxiliar 

nas atividades de restauração ecológica, na arborização e paisagismo das áreas 

urbanas, e melhorar a qualidade ambiental do município; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº117/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: determine aos setores 

responsáveis para que procedam a instalação de lixeiras em pontos estratégicos 

nos Loteamentos Lagoa da Garça I e II; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº118/2021 de autoria do 

vereador Eder Guerra: Solicita ao Executivo que realize uma operação tapa buraco 

nas ruas; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº119/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: Solicita ao 

Executivo que realize estudos de áreas propensas a queimadas dentro da 

municipalidade, no intuito de promover ações para inibir futuro focos de 

incêndio nos já conhecidos locais; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº120/2021 de autoria da 

vereadora Maria Helena: Solicita ao Executivo que determine ao setor responsável 

da municipalidade para proceder o plantio de 03 mudas de árvores de frente ao 

prédio do Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de nossa 

municipalidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº121/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: 

Solicita dentro das possibilidades legais determine que se realize estudos no 

sentido de viabilizar a construção de uma pista de ciclismo, caminhada e cooper 

devidamente iluminada entre o trevo do município até o antigo Porto Taboado, 

hoje porto de areia; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº122/2021 de autoria da vereadora Maria 

Helena: Solicita ao Executivo que realize estudos juntamente com os órgãos 

responsáveis no intuito de buscar parcerias para instalação de uma antena de 

telefonia celular no Bairro do Bacuri; 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 Complementar  nº06/2021 (“Dispõe 

sobre alterações em dispositivos da Lei Complementar nº 67, de 28 de dezembro de 
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2009 e dá outras providências”)de autoria do Executivo, colocado em discussão, 

sem oradores, colocado em votação, reprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

nº22/2021 (“Dispõe sobre descontos em débitos provenientes de cessão  de uso de 

imóveis municipais 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 Resolução nº01/2021 (“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria Pública da Câmara 

Municipal de Rubinéia, e dá outras providências”)de autoria do Executivo, 

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

Não havendo 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. 

 


