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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos treze dias do mês de abril 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 Quinta Sessão Ordinária 

do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando todos presentes 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 4º Sessão Ordinária,  

realizada dia 23 de março 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 nº35/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra, informações referente a utilização dos 

quiosques nas praias de nosso 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 nº36/2022 de autoria do vereador da vereadora Neuza Ribeiro, 

Qual o valor gasto com publicidade, propaganda e divulgação realizado 

pela Prefeitura Municipal de Rubineia nos anos de 2021 e 2022 até a 

presente data? (Enviar uma planilha contendo o nome da Empresa 

contratada, ação executada, objetivo e valor pago)., 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 nº37/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, 

informações referente a contratos, 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 nº38/2022 

de autoria do vereador Eder Guerra, Fornecer o Calendário contendo todos 

os Eventos programados para o ano de 2022 a serem realizados no Município 

de Rubinéia e Distrito de Esmeralda, 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 nº39/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações referentes ao CMDCA 

(Conselho Municipal da Criança e Adolescente), 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 nº40/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues, Quanto 

aos servidores da municipalidade que se deslocam para o Distrito de 

Esmeralda para prestação de serviços, 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 nº41/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre atividades Culturais, colocado em discussão, sem oradores, colocado 
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em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº84/2022 de autoria 

do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades legais, 

realize estudos afim de construir quiosques na Praça Osmar Novaes, para 

oferecer uma praça de alimentação com disponibilidade de alugueis mais 

acessíveis a novos empreendedores do ramo de alimentação. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº85/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com 

o Setor competente  o estudo de  um projeto para implantação de divisória 

no espaço utilizado como “sala dos Professores” na Escola de  Educação 

Infantil  Monteiro Lobato e também a climatização desse ambiente. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº86/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades legais, a 

viabilidade de implantar um bicicletário na proximidade do prédio 

destinado a Fisioterapia, próximo ao Supermercado Ribeiro (Avenida 

Presidente Castelo Branco). O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº87/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: seja feito o plantio de árvores adequadas ao 

clima, de modo a atender as normas estabelecidas na Lei Municipal que 

dispõe sobre o Plano de Arborização do Município, especialmente na área 

de lazer da Praia do Sol (entre os quiosques e laterais da área de 

lazer). O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº88/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades 

legais, realizar a sinalização vertical e horizontal no cruzamento das 

Ruas Antonio Martins (sentido Antigo Porto Tabuado) e  Valdomiro Cordeiro 

( sentido Ipanema).O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº89/2022 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro: busque alternativas junto aos Órgãos Competentes no 

sentido de providenciar a construção de uma rotatória no entroncamento da 

Estrada Valdomiro Cordeiro com a Estrada que vai para o Porto de Areia. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº90/2022 de autoria do vereador Eder guerra: 

determine a colocação de areia, na quadra de voleibol localizada no 

Ipanema Nautic Camp. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº91/2022 de autoria da vereadora 

Maria H. Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais, realize 

estudos afim de ver a possibilidade de construção de uma UBS no Bairro 

Confiança. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº92/2022 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: providenciar aparelhos para realização de atividade física 

para atender a portadores de deficiência física tanto adulto como 

infantil, instalando os mesmos em locais apropriados para tais 

exercícios; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº93/2022 de autoria do vereador Antonio 

C. Bonin: determine aos setores responsáveis pela municipalidade para 

proceder estudos afim de resolver um problema recorrente em dias chuvosos 

que ocorre na Avenida Vandira Ferreira Lopes, o acúmulo de águas pluviais 
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no canteiro central da mesma. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº94/2022 de autoria 

do vereador Antonio C. Bonin: determine ao setor responsável para 

realizar uma operação tapa buraco na Avenida Vandira Ferreira Lopes, na 

proximidade da área verde; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº95/2022 de autoria 

do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades legais, 

determine que os setores responsáveis realizem campeonatos esportivos nos 

finais de semana na orla de nossas praias, para incentivar a prática de 

esportes de variadas modalidades como também oferecer atrativos de 

divertimentos para nossos jovens e consequentemente fomentar nosso 

turismo; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº96/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: para que dentro das possibilidades legais determine para que o 

setor competente efetue a reabertura da “Estrada do Cemitério” que dá 

acesso a orla da praia do Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº97/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: que proceda à limpeza e 

roçagem do mato na lateral da Rua José Guiraldeli  e a área institucional 

do Bairro Golden I.; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº98/2022 de autoria da vereadora 

Maria H. Rodrigues: realize estudos afim de proceder a instalação de rede 

de coleta de esgoto e uma estação de tratamento nos Bairro Lagoa da Garça 

I e II.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº99/2022 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais, crie dentro da 

municipalidade um Conselho de pessoas com “Deficiência”. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº100/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: 

reiteramos a indicação 249/2021 de autoria deste vereador onde solicita 

estudos técnicos para alargar a ponte localizada na estrada do cemitério 

que vai para as pisciculturas do 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 nº06/2022 - Institui o mês Junho Vermelho, dedicado a 

realização de campanha de incentivo a doação de sangue, no âmbito do 

Município de Rubineia e dá outras Providências Autoria Legislativo 

Municipal, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação 

nominal, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº07/2022 - 

Dispõe sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras 

providencias Autoria Legislativo Municipal, 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 nº08/2022 - Inclui programas na Lei nº 1715, de 9 de dezembro de 

2021, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional 
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especial e dá outras providências Autoria Executivo Municipal, 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 nº17/2022 Dispõe sobre prorrogação 

de vigência de contratos temporários oriundos de processo seletivo, de 

forma excepcional e extraordinária e dá outras providências Autoria 

Executivo Municipal, 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 

nº18/2022 Dispõe sobre estruturação das Equipes de Licitação e Pregão e 

dá outras providências Autoria Executivo Municipal, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, reprovado por 8 votos a 

vereadora Maria Helena Rodrigues votou favorável ao Projeto; EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, usaram da palavra os vereadores, 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.  

 

 

 

Edilson da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vice Presidente 

 

 

 

 

Neuza G. Ribeiro Lodete 

1ª Secretária 

 

 

 

 

Aparecido A. de Oliveira 

2ª Secretário 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 


