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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às 

dezenove 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 Oitava 

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 Sétima Sessão 

Ordinária realizada no dia 12 de maio 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 nº62/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente a 

disponibilização de um telefone tipo 0800 para denúncias de aglomerações 

e demais infrações, 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 nº63/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente ao 

Planejamento do Programa Natal Luz, 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 nº64/2021 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente a 

implantação de sinalização vertical e horizontal no entroncamento da 

Estrada Valdomiro Cordeiro com a Antônio Martins, 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 nº65/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de jesus, 

solicita informações referente aos empenhos 1297/2021, 1299/2021 e 

1301/2021, 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 nº66/2021 de autoria do 

vereador Paulo Xavier, informações adicionais contidas no corpo dos 

empenhos, 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 nº67/2021 de autoria do 

vereador Antônio Carlos Bonin, informações referente a transporte de 

trabalhadores, 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 nº123/2021 de autoria do vereador 

Alex Olivo: Solicita que realize a construção de rampas nas orlas das 

praias de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº124/2021 de autoria do vereador 

Alex Olivo: Solicita que realize a revitalização nos peixes da entrada da 

cidade; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº141/2021 de autoria do vereador Edilson 

da Silva: Solicita que o Poder Executivo solicite busque meios para 

construir acostamento na Euclides da Cunha; O Senhor Presidente Solicitou 
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a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº142/2021 

de autoria do vereador Edilson da Silva: Criar uma fanfarra municipal; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº143/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: Solicita que a municipalidade realize campanha divulgando a 

Lei que proíbe fogos de estampido; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº144/2021 de 

autoria do vereador Alex Olivo: Solicita que a municipalidade construa 

redutores de velocidade de frente ao residencial Primavera; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº145/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita 

que realize melhorias no Estatuto dos funcionários sobre a licença 

prêmio; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº146/2021 de autoria da vereadora Maria 

H. Rodrigues: para proceder a limpeza de um terreno na Rua José Francisco 

Domingues ao lado do nº 243, no Distrito de Esmeralda e eventualmente 

encaminhar os custos ao proprietário do referido local; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº147/2021 de autoria da vereadora Maria Helena: que 

providencie melhorias as margens do campo de futebol, mais precisamente 

ao lado da Rua Sandra de Lima, no Distrito de Esmeralda; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº148/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: para divulgar e 

promover um mutirão de  Limpeza nos Loteamentos e demais localidades de 

maior necessidade, formando equipes composta por cidadãos voluntários, 

servidores municipais e demais membros da sociedade que se mostrarem 

interessados em participar. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº149/2021 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: fazer a coleta de óleo vegetal usado (óleo de 

uso doméstico, restaurantes, bares e lanchonetes) para que não seja 

descartados de forma irregular no ralo; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº150/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o jurídico da 

municipalidade( Doutor Ciclair e Doutora Daniela) conceda um espaço na 

agenda para reunir-se com os Profissionais da Educação, que vem 

solicitando para tratar de assuntos da Carreira Profissional de tais 

servidores; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº151/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: que seja realizada uma reunião com os Profissionais da Rede 

Municipal de Educação para que seja explanado sobre a definição, 

composição, características e vigência do Fundeb(Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação) e Conselhos. Onde também seja repassadas informações sobre o 

repasse e movimentação dos Recursos que compõem entre outros; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº152/2021 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: 

determine que o setor responsável pela municipalidade realize manutenção 

na estrada rural que vai para o Lagoa da Garça; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº153/2021 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: determine ao 

setor competente da municipalidade que possa instalar dispositivos de 
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segurança como “guard-rail” no ponto de Taxi na Rodoviária de nosso 

município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº154/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier: determine junto ao setor competente da municipalidade para que 

seja providenciado a instalação de redutores de velocidade devidamente 

sinalizado na Rua Nair de Lima Lopes, próximo ao entroncamento da Alameda 

Antonio Barbi no Loteamento Lagoa da Garça; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº155/2021 

de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: realize um estudo 

juntamente com os responsáveis pela pasta, para que seja realizada a 

reabertura da Casa do Artesão de nosso município; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº156/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: determine junto a 

Secretaria Municipal de Saúde que tome as providências que se fizerem 

necessárias no sentido de realizar a vacinação contra COVID-19 de todos 
servidores públicos efetivos, comissionados e temporários, de atividades 

essenciais e não essenciais, lotados em órgãos da administração pública 

direta e indireta e agentes públicos Municipais; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº157/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier: determine junto ao setor 

competente da municipalidade para que seja providenciado a instalação de 

redutores de velocidade na altura do nº665 da Alameda Antonio Barbi entre 

as Ruas Nicola Balbi e Avenida Antonio Adelino Dias no Loteamento Lagoa 

da Garça; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº158/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier: determine junto ao setor competente da municipalidade para que 

seja feita a devida manutenção no piso da Creche Escola EMEI Monteiro 

Lobato; 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 nº25/2021 

(Institui transmissão ao vivo de licitações promovidas pelo Poder 

Executivo e Legislativo de Rubinéia, através da Internet - redes sociais 

de comunicação e dá outras providências) de autoria do Legislativo, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, reprovado por 

Alex Olivo, Eder Sebastião, Antônio Carlos Bonin, Maria Helena Rodrigues 

e Reginaldo Domingues; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº26/2021 (Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de Publicar no Portal da Transparência, os Saldos 

de estoques de medicamentos e insumos para atenção à saúde no Município 

de Rubinéia e dá outras providências) de autoria do Legislativo, 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 nº27/2021 (Dispõe sobre a implantação do 

projeto (“Adote uma Praça” no Município de Rubinéia e dá outras 

providências) de autoria do Legislativo, colocado em discussão, o 

vereador Antônio Carlos Bonin 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 
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Complementar nº08/2021 (Dispõe sobre alterações em dispositivo da Lei 

Complementar nº 14, de 30 de outubro de 1998 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 Complementar 

nº09/2021 (Dispõe sobre alterações em dispositivo da Lei Complementar nº 

140, de 28 de setembro de 2018 e dá outra providencia) 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 Parecer do Tribunal de Contas (“Dispõe 

sobre o julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Rubinéia, 

relativas ao Exercício de 2018 TC 004472.989.18-5”), colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação nominal, aprovado por todos( 

ficando assim reprovadas as Contas referente ao Exercício 2018); 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram  da palavra os vereadores Antônio Carlos 

Bonin, Neuza Ribeiro, Maria Helena Rodrigues e Paulo Xavier de Jesus. Não 

havendo mais matéria, O Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em 

votação Secreta o Projeto de Decreto Legislativo nº18/2021 que Outorga 

título de cidadão Rubineiense ao Senhor Adelmo Pereira da Silva, de 

autoria do vereador Paulo Xavier, colocado em votação secreta, sendo 

reprovado por 6 votos apurados através das cédulas. 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. 


