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Ata da Sexta Sessão Extraordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às dezenove 

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 Sexta Sessão Extraordinária do 

Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador Reginaldo Francisco 

Domingues 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 Décima Sessão Ordinária realizada no dia 23 

de julho 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 nº37/2021 

(Dispõe sobre a criação e o funcionamento da Ouvidoria Geral do Município 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 nº38/2021 

(Inclui programas na Lei 1659, de 26 de novembro de 2020, autoriza o Poder 

Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial 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 Complementar nº13/2021 (Dispõe sobre 

alíquotas destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Rubinéia)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. 

 


