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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um 

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 Décima 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 Décima Quinta 

Sessão Ordinária realizada no dia 13 de outubro 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 

nº107/2021 de autoria de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin, 

informações referente a ações voltadas a atenção às zoonoses, 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 nº108/2021 de autoria de autoria do vereador Eder 

Guerra, informações referente ao transporte de aluno, 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 nº109/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

informações complementares a resposta do Requerimento 96/2021 dadas por 

meio do Oficio nº 330/2021, sobre a colocação de “cerca de eucaliptos” na 

área pertencente a CTG Brasil, orla do Ipanema, 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 nº110/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, as 

informações complementares a resposta do Requerimento 95/2021  dadas por 

meio do Oficio nº 331/2021, sobre o fornecimento de informação sobre a 

posição em lista de espera de pacientes e seus responsáveis legais que 

aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na 

rede pública do Município de Rubineia, 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 nº111/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

informações a respeito de prédios comerciais e residências pertencentes a 

Prefeitura Municipal de Rubineia., 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 nº112/2021 

de autoria de todos os vereadores, no sentido de tomar providências e 

realizar um estudo técnico jurídico, no sentido de adequar a legislação 

municipal que trata do pagamento do auxílio alimentação aos ativos, 

inativos e pensionistas em consonância com os ditames legais nacionais, 

e, na oportunidade enviar as seguintes informações, colocado em 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que informações 

referente a processos de dispensa de licitação, colocado em discussão, 
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sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Requerimento nº113/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier, informações 

referente a processos de dispensa de licitação, 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 nº114/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier, informações 

referente ao empenho nº 4405/2021 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 Requerimento nº115/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier, 

informações referente ao empenho nº 701/2021 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 da Moção nº 13/2020 de autoria do vereador Antônio 

Bonin MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES AO TÉCNICO DE RAIO-X O SENHOR WALTER 

APARECIDO PASIAN BARBOSA em reconhecimento a sua dedicação, humildade e 

humanidade no atendimento aos pacientes, 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 nº 

14/2020 de autoria do vereador Paulo Xavier MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES AO 

ILUST´RISSIMO SENHOR CARLOS FERNANDO DA SILVA, Ex-secretário da Divisão 

do Turismo da municipalidade em reconhecimento aos relevantes trabalhos 

realizados, 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 nº267/2021 de autoria do vereador 

Eder Guerra: determine aos setores responsáveis para que realize estudos 

afim de instalar redutores de velocidade na Avenida Guimarães Rosa 

próximo a Avenida Machado de Assis nos dois sentidos da via, como também 

estude a possibilidade de construir futuramente no cruzamento das 

avenidas uma rotatória a exemplo do entroncamento da Avenida Guimarães 

Rosa com a Avenida Presidente Castelo Branco. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº268/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das 

possibilidades legais, determine ao setor responsável que realize a 

manutenção na “Estradinha que desce ao lado dos quiosques” iniciando na 

Rua Jupei Nakano, uma vez que a mesma se encontra esburacada por conta da 

ação do tempo. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº269/2021 de autoria do vereador Eder 

Guerra: juntamente ao setor competente disponibilize uma equipe para dar 

manutenção na orla das praias em finais de semana com feriados 

prolongados, muitas vezes as intemperes climáticas provocam temporais, 

deixando nossos pontos turísticos com sua estética um tanto comprometida. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº270/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: 

determine ao setor responsável que proceda a roçagem da vegetação em 

pontos como as áreas de lazer da municipalidade, como também nos 

loteamentos e demais locais que apresentam esta necessidade neste 

momento. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº271/2021 de autoria do vereador Eder 

Guerra: notifique a concessionária Elektro a recuperar ou substituir 
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postes de concreto ou madeira, que estejam em estado precário – tortos, 

em desuso ou posicionados de forma irregular na via pública – sem ônus 

para o município como também, determinar que a empresa distribuidora de 

energia elétrica execute a retirada de fios e cabos em excesso, 

inutilizados e depositados nos postes, como forma de reduzir riscos de 

acidentes e atenuar a poluição visual. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº272/2021 de 

autoria do vereador Antônio C. Bonin: oriente o setor competente da 

municipalidade para que quando houver o procedimento de manutenção nas 

estradas rurais, como por exemplo, abaulamento, correções de 

irregularidades como corrugações ( ondulações) e buracos, que 

disponibilize também a manutenção para corrigir os desníveis que fica 

entre a entrada das propriedades rurais com a estrada que esta recebendo 

a manutenção. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº273/2021 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues; determine aos setores responsáveis que viabilize a 

instalação de energia elétrica no cemitério do Distrito de Esmeralda. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº274/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: determine que seja realizada a revitalização da quadra de 

areia localizada na Prainha de Esmeralda, como recolocação de areia e 

demais ações que venham deixar esta área mais convidativa para a prática 

de esportes. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº275/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues, para que dentro das possibilidades legais, realize estudos 

afim de estender a iluminação pública na rua Lima Barreto, no Distrito de 

Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº276/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Lodete: juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das 

possibilidades legais, parceria/contato com os ‘mergulhadores’ para a 

realização de limpeza do fundo das águas (Ipanema,  Praia do Sol, 

Pedregulho Cor de Rosa e Praia de Esmeralda), O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº277/2021 de autoria da vereadora Neuza Lodete: juntamente com o Setor 

competente que seja realizado dentro das possibilidades legais, a 

campanha de Vacina Antirrábica (contra raiva) em gatos e cachorros. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº278/2021 de autoria da vereadora Neuza Lodete 

juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das 

possibilidades legais, reparos de erosão no barranco que margeia a Rua 

Valdomiro Cordeiro (lado esquerdo em sentido ao Ipanema) e também 

averiguar o que pode ser feito para conter a erosão na rua atrás do 

Distrito Industrial. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº279/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Lodete: juntamente com o Setor competente que seja 

realizado dentro das possibilidades legais, Avaliação Diagnóstica, na 

Rede Municipal de Educação. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº280/2021 de autoria 

da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades 

legais determine ao setor competente da municipalidade construção de um 

Pier e uma rampa de embarque e desembarque náutico na Praia do Sol. Não 
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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 nº49/2021 (Dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Rubinéia para o período de 2022 a 2025- 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação 2º TURNO, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº50/2021 (Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 

de 2018, e dá outras providencias). colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação 2º TURNO, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

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

Lei nº51/2021 (Inclui programas na Lei 1659, de 26 de novembro de 2020, 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e 

dá outras providências), colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos; EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da palavra os 

vereadores Maria Helena Rodrigues, Antônio Carlos Bonin, Neuza Ribeiro e 

Paulo Xavier de Jesus. 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. 

 


