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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos vinte 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 Setima Sessão Ordinária do 

Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara 

Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, o vereador Paulo Xavier de Jesus 

não estava presente, pois estava de quarentena por conta da esposa ter 

testado positivo para Covid 19, 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 6º Sessão Ordinária,  realizada dia 27 de abril 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 

nº51/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, esclarecimentos sobre o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, 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 nº52/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre quantidades de 

estagiários contratados e locais alocados, 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 nº53/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre o Plano Diretor de Turismo, 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 nº08/2022 de 

autoria do vereador Edilson da Silva, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES A EQUIPE DE 

ESPORTES DA MUNICIPALIDADE, colocado em discussão, sem oradores, colocado 

em votação, aprovado por todos; votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº110/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: seja 

realizado dentro das possibilidades legais, a inserção de estagiário do 

Curso de Educação Física junto ao Setor de esporte do município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº111/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: necessidade 

de se tomar medida que objetive a ornamentação, paisagismo e arborização 

dos canteiros centrais das avenidas: Guimarães Rosa e Vinicius de Moraes. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº112/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

promover a revitalização/reforma/ paisagismo da Praça Municipal Osmar 

Novaes. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº114/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: seja realizada a limpeza semanal, da quadra coberta do Distrito 

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

fizesse a leitura da indicação nº115/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: realize estudos no sentido de realizar a contratação de um 
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Terapeuta Ocupacional, em especial para atendimento e acompanhamento das 

crianças que possuem necessidades; 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 nº9/2022 

(“Autoriza a filiação do Município de Rubineia Paulo junto a Agencia 

Entre Rios de Desenvolvimento Econômico e Turístico e da outras 

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 nº10/2022 (“Institui a 

Política de Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do município de Rubineia 

que integra a RT Entre Rios”), colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº11/2022 

(“Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto em valores 

correspondentes a cessão de uso dos imóveis municipais e distrato 

amigável sem a cobrança de multas ou quaisquer outras penalidades e dá 

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

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

Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº12/2022 (“Autoriza 

o Poder Executivo a firmar convênio com Instituições de Ensino Superior 

Públicas ou privadas para concessão de estágio remunerado e dá outras 

providências”),a vereadora Neuza Ribeiro pediu vista do Projeto, colocado 

em discussão, sem oradores, colocado em votação o Pedido de vista, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº13/2022 (“Dispõe sobre a 

criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providencias”), 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura Projeto de Lei nº14/2022 (“Cria o Programa “ Esporte na 

melhor idade” e dá outras providencias”), colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

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

nº15/2022 (“Dispõe sobre a comercialização de alimentos preparados e 

bebidas em equipamentos como trailers, caminhões, furgões, nas 

modalidades de “Food Trucks” e “Food Park”, em áreas públicas e privadas, 

e dá outras providencias”), colocado em discussão, a vereadora Neuza 

Ribeiro pediu vista do Projeto, sem oradores, colocado em votação o 

pedido de vista, aprovado por todos;O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº16/2022 

(“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, a vereadora Neuza Ribeiro pediu vista do Projeto, 

sem oradores, colocado em votação o pedido de vista, aprovado por todos; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura Projeto de Lei nº17/2022 (“Inclui programas na Lei nº 1715, de 9 

de dezembro de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providências”), colocado em discussão, sem 
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oradores, colocado em votação, aprovado por todos; EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 

usaram da palavra os vereadores, Antônio Carlos Bonin e Neuza Ribeiro. 

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. 


