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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois 

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 Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da 

Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, 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 7º Sessão Ordinária,  realizada dia 20 de maio do 

corrente ano, na qual o vereador Eder Guerra 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 

nº54/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a  

execução da Lei 1700/2021 Nasce uma criança, planta-se uma árvore, 

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 nº55/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo, informações referente a recapeamento asfáltico, 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 nº56/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

a respeito da vinda de verba do Deputado Estadual Delegado Bruno Lima, 

para campanha de castração de animais 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 

nº57/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, informações referente a 

gastos com folha de pagamento, 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 nº58/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre  a aquisição de 

carteiras adequadas para a faixa etária das turmas de Educação 

Fundamental, da rede Municipal da Educação, 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 

nº59/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, informações do 

empreendimento habitacional de interesse social RUBINÉIA-D, 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 nº116/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: seja realizado 

dentro das possibilidades legais, a manutenção do poste fixado em frente 

ao Centro de Convivência da Cohab Grandes Lagos. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº117/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: implantação do curso de 

corte e costura e  customização, para as mulheres e adolescentes do 

município e Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº118/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: instituir a Semana do Meio Ambiente, 
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no município de Rubineia e Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº119/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: que seja providenciado 

assistência aos produtores que fazem parte do Programa Melhor Caminho. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº120/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

crie, defina e divulgue um número 0800, que possa agregar todas as 

denúncias de Crime Ambiental em nosso município, sobretudo os que 

lamentavelmente ainda ocorrem como queimadas, tanto nas plantações de 

cana, quanto na área urbana em terrenos baldios. Também tendo a mesma 

serventia para crimes e maus tratos contra animais conforme estabelece a 

Lei Federal 9605/98 em seu artigo 32 (Lei de Crimes Ambientais); O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº121/2022 de autoria do vereador Antonio Bonin: para que dentro 

das possibilidades  legais, determine ao setor responsável para realizar 

revitalização de sinalização viária em todo o Distrito de Esmeralda. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº122/2022 de autoria do vereador Antonio Bonin: 

determine que seja realizada um mutirão de limpeza no cemitério de nosso 

município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº123/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo: determine aos setores responsáveis que durante os meses de maio e 

novembro divulguem a importância da campanha de vacinação de Aftosa, como 

também seus prazos de declaração e idade de rebanhos a serem vacinados, 

como também se manifestar em outras datas importantes ao Produtor Rural, 

como Dipam, ITR,CCIR, e vacinação de Brucelose. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº124/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: realize um estudo a fim de 

determinar ao setor competente da municipalidade a instalação de 

bicicletários em pontos estratégicos (próximo aos comércios), na área 

central de maior fluxo em nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº125/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: determine ao setor responsável para que a 

ambulância que fique de plantão de emergência e urgência no posto de saúde 

não seja utilizada para transportar pacientes até o Ame de Santa fé, para 

que a mesma fique inteiramente a disposição dos casos acima mencionados.O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº122/2022 de autoria da vereador Antonio Bonin: 

determine que seja realizada um mutirão de limpeza no cemitério de nosso 

município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº121/2022 de autoria da vereador Eder 

Guerra: para que dentro das possibilidades  legais, determine ao setor 

responsável para realizar revitalização de sinalização viária em todo o 

Distrito de Esmeralda. Não havendo mais matéria para a fase de expediente 

passou-se para a fase do Intervalo Regimental, o vereador Alex Olivo 

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 Projeto de Lei nº18/2022 (“Inclui 

programas na Lei nº 1715, de 9 de dezembro de 2021, autoriza o Poder 

Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras 
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providências 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 nº19/2022 (“Dispõe sobre 

créditos tributários do município e da dispensa e redução de multas e 

juros de mora de débitos fiscais, e dá outras providencias, 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. 


