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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos onze dias do mês de Agosto 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 Nona 

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 Sexta Sessão 

Extraordinária realizada no dia 22 de julho 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 nº75/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita ao Departamento de Turismo 

tem buscado definir um plano estratégico focado na retomada do setor para 

quando voltarmos à normalidade, 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 nº76/2021, 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente a 

frota de veículos do 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 nº77/2021 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações sobre 

controles de veículos e manutenção do mesmo, 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 nº78/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus , 

solicita informações da Frente de Trabalho 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 nº79/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, 

solicita informações referentes a identificado de 110 linhas de telefonia 

móvel, 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 nº80/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, a Fornecer cópia do contrato realizado entre o município 

de Rubinéia e a Unifunec, 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 nº81/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues, informações referente a 

Distribuição de correspondências oriundas dos Correios no Distrito de 

Esmeralda, a municipalidade tem dialogado com representantes dos Correios 

para melhorar a entrega de correspondências, 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 

05/2021 de autoria dos Vereadores Paulo Xavier de Jesus e Reginaldo 

Domingues, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 
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aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº173/2021 de autoria do vereador 

Alex olivo: Determine ao setor responsável dentro da municipalidade no 

sentido de viabilizar estudos com o objetivo de instalar placas de 

energia solar fotovoltaica nos prédios públicos municipais. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº174/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita  que 

realize estudos no sentido de fornecer uniformes com proteção UV, bem 

como protetor solar, para os servidores que executam suas tarefas 

expostos à radiação solar; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº175/2021 de autoria 

do vereador Alex Olivo: Solicita que determine realizem um estudo para 

instalar iluminação do trevo do município; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº190/2021 

de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: determine  ao setor 

responsável para proceder a instalação de um redutor de velocidade 

devidamente sinalizado na Rua Nair Lopes de Oliveira; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº191/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Solicita que 

viabilize meios em caráter de urgência para que seja realizado a 

instalação de braços com luminárias nos postes na Rua José Luis Correia; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº192/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin: Solicita que designe uma equipe dentro do setor responsável para 

realizar um levantamento dentro da municipalidade e Distrito de 

Esmeralda, identificando e mapeando pontos onde a Iluminação Pública se 

encontra inerte, deficiente e até mesmo inexistente; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº193/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Determine que o 

setor responsável para proceder melhorias no nivelamento do asfalto junto 

a canaleta para escoamento de água no entroncamento da Avenida Presidente 

Castelo Branco com a Rua Graciliano Ramos; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº194/2021 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que o setor responsável   

que tome providências quanto a instalação de lombada ou redutor de 

velocidade, na Rua Castro Alves, próximo ao Centro de Saúde; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº195/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que 

juntamente com o setor competente que seja realizada a “Implantação do 
programa "Rua de lazer" em todos os bairros da cidade e no Distrito de 

Esmeralda.” Iniciando pela Rua Carlos Drummond de Andrade, entre a praça 

da Academia ao Céu Aberto e a Escola Municipal Prof.ª Cleide Luiza 

Cabrini Goiz ; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº196/2021 de autoria da vereadora: 

Neuza Ribeiro Solicita ao setor competente que seja concretizada a 

implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos provenientes da 

construção civil e descartes, poda de árvores. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº197/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: solicita que seja 

providenciada a inclusão de uma Equipe Multidisciplinar composta por 

assistente social, fonoaudióloga e psicóloga no quadro de profissionais 
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de educação nas escolas públicas da rede municipal de ensino; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº198/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Indica que   

que seja considerada a possibilidade de estudar e realizar planejamento 

visando firmar um Convênio entre a Prefeitura Municipal de Rubineia e uma 

Clínica Veterinária, para o atendimento médico veterinário de animais 

(cães e gatos) abandonados, sob os cuidados de Protetores e de famílias 

menos favorecidas, seguindo a critérios estabelecidos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº199/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: 

Solicita ao setor responsável que proceda a manutenção correta para 

tampar um buraco existente no cruzamento da Avenida Machado de Assis com 

a Rua Nidoval Reis; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº200/2021 de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus: indica que a municipalidade solicite ao setor 

responsável que proceda a construção de uma canaleta na Rua Ângelo 

Guerra, no Bairro Paraíso das Águas, próximo a área verde; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº201/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: indica 

que a municipalidade solicite ao setor responsável que realizem estudos 

afim de solucionar o problema de afundamento de solo que vem ocorrendo na 

Vicinal Vereador Fidelcino José de Jesus; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº202/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: indica que a municipalidade 

solicite ao setor responsável pela municipalidade proceda uma limpeza no 

canteiro central da Avenida Adelino Antônio Dias, no Loteamento Lagoa da 

Garça 1. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº203/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus: indica que a municipalidade solicite ao setor 

responsável pela municipalidade para que os mesmos disponibilizem dentro 

do Portal de Transparência da municipalidade as remunerações de todos os 

servidores municipais. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº204/2021 de autoria 

da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que a municipalidade solicite 

ao setor responsável pela municipalidade para que dentro das 

possibilidades legais juntamente a secretaria pertinente continue 

concedendo o Kit Merenda aquelas crianças que ainda não tiveram seu 

retorno as atividades escolares permitidas, uma vez que dentro do quadro 

da rede de educação do município alguns setores ainda não estão aptos ou 

autorizados a receber as crianças. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº205/2021 de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que a municipalidade 

solicite ao setor responsável pela municipalidade para que dentro das 

possibilidades legais juntamente com esta Casa de Leis, busque recursos 

nas esferas competentes afim de realizar a reconstrução de uma nova sede 

da Polícia Militar em nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº206/2021 de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que a municipalidade 

solicite ao setor responsável pela municipalidade proceda estudos afim de 

terminar a pavimentação asfáltica da Rua do Empreendedor do Distrito de 

Industrial. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 
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fizesse a leitura da indicação nº207/2021 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues: indica que a municipalidade para que dentro das 

possibilidades legais, interceda juntamente aos órgãos competentes para 

que o município de Rubinéia adquira um caminhão “Pipa” para permanecer no 

Distrito de Esmeralda para suprir as necessidades daquela população. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº208/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: indica que a municipalidade dentro das possibilidades legais e 

regimentais solicite junto aos órgãos competentes da municipalidade 

estudos visando providenciar a implantação de iluminação Pública, em toda 

a extensão da Prainha do Distrito de Esmeralda,  neste Município. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº209/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: indica que a municipalidade dentro das possibilidades legais 

veja a possibilidade de deixar como ponto de referencia para a retirada 

de correspondência, oriundas dos correios, a Biblioteca que se encontra 

na praça do Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº210/2021 de 

autoria do vereador Éder Guerra: indica que a municipalidade para que 

dentro das possibilidades legais, realize estudos juntamente com os 

setores responsáveis, no intuito de construir parques infantis nas praças 

da municipalidade, incluindo no rol de brinquedos, aqueles destinados a 

crianças portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 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 nº41/2021 (Autoriza a 

municipalidade a suplementar a valor de repasse do convenio firmado a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fe do Sul objetivando 

concessão de subvenção social e dá outras providencias) – Autoria 

Executivo Municipal. 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.  

     

 

 

 

 

                            Edilson da Silva 

                               Presidente 
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Paulo Xavier de Jesus 

Vice Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Neuza G. Ribeiro Lodete 

1ª Secretária  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecido A. de Oliveira 

2ª Secretário  

 

 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 


