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Ata da Décima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Décima Sessão 

Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da 

Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, O vereador Alex Olivo 

estava ausente o qual apresentou atestado médico justificando a falta 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 9º Sessão Ordinária, realizada dia 08 

de junho 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 nº65/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, Informações 

sobre cadastro de artesãos do município de Rubineia diante a divulgação de 

Exposição dos Artesãos 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 nº66/2022 

de autoria do vereador Paulo Xavier, informações referente a Lagoa que 

banham várias propriedades 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 

nº67/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues,  Qual a empresa 

responsável por fornecer o leite que é distribuído no posto de saúde, 

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 nº68/2022 de autoria do vereador 

Aparecido Antônio de Oliveira, Qual o total de nascentes existentes em 

nosso município? Onde as mesmas se encontram, 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 

nº69/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva, informações a respeito 

sobre indicação, 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 nº09/2022 de autoria da vereadora 

Maria Helena, congratulações ao deputado Itamar Borges, 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 nº11/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva, agradecimentos 

atletas do Jomi, 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 nº12/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, agradecimentos a senhora Neuza Cabreira, 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 

nº13/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, congratulações ao 

deputado Itamar Borges, 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 nº139/2022 de autoria 

da vereadora Maria Helena: para que dentro das possibilidades legais, 
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realize estudos no sentido de proceder manutenção na lombada existente na 

Alameda Dr. Adail Aparecido Ferreira, na altura do numeral 700, onde a 

mesma não inibi a velocidade, por estar rebaixada demais.O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº142/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: realizar o 

plantio de árvores na calçada pertencente ao CCI -Centro de Convivência do 

Idoso (Rubineia e Esmeralda). O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº143/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: realizar o Programa PROERD- (Programa 

Educacional de Resistência às Drogas), em nosso Município com apoio da 

Policia Militar. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº144/2022 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades 

legais, atividades recreativas e de lazer para as crianças e jovens, 

durante o período de férias/recesso das instituições de ensino. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº145/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: realize a 

divulgação de TODAS as ações/ eventos de âmbito municipal para a 

população, podendo ser via redes sociais, não só depois de realizado. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº146/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades legais seja 

repensado onde e como descartar resíduos de podas no Distrito de Esmeralda 

e Rubineia. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº147/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: realize estudos afim de conceder isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano para idosos, que tenham uma renda até 02 salários 

mínimos, modificando assim a Legislação atual que beneficia somente 

aqueles que tem uma renda mensal familiar igual ou inferior a (1) um 

salário mínimo vigente. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº148/2022 de autoria 

do vereador Aparecido Antônio de Oliveira: dentro das possibilidades 

legais, determine ao setor responsável pela municipalidade que realize 

plantio de árvores em todos os locais que se fizerem necessário, para 

melhorar a arborização de nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº149/2022 de 

autoria do vereador Antônio Bonin: determine juntamente ao 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 nº150/2022 de 

autoria do vereador Antônio Bonin: para que dentro das possibilidades 

legais, determine ao setor responsável para disponibilizar transporte para 

equipes que participam de cavalgadas nas cidades vizinhas, uma vez que 

muitos adeptos ao esporte não disponibilizam de locomoção para acompanhar 

a equipe. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº151/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra: determine que seja realizado a limpeza no “Piscinão” de captação 

de águas pluviais que se encontra no Residencial Mundial Golden. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº152/2022 de autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro 

das possibilidades legais, determine aos setores responsáveis pela 
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municipalidade proceder a limpeza de todo as áreas “Verdes” dos 

loteamentos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº153/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena: para que determine ao setor competente da municipalidade a 

construção de um quebra molas com a devida sinalização na Rua Ângelo 

Guerra, na altura do nº 230, no Loteamento Paraíso das Águas. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº154/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: para que 

determine ao setor competente da municipalidade que seja realizada uma 

operação tapa buracos nas seguintes localidades do Bairro Paraíso das 

Águas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº155/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena: para que determine ao setor competente da municipalidade a 

confecção e fixação de placas de sinalização com os nomes das Ruas no 

Loteamento Paraíso das Águas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº156/2022 de autoria 

do vereador Reginaldo Domingues: busque realizar uma parceria com a equipe 

técnica da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, para 

realização de um plantão no nosso município para prestar atendimento aos 

mutuários que se encontram em situação de inadimplência, receber 

orientações de contrato e demais dúvidas. Não havendo mais matéria para a 

fase de expediente passou-se para a fase do Intervalo Regimental, o 

vereador Antonio Bonin 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: Não houve 

matéria para a ordem do dia.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. 


