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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 Segunda 

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 11º Sessão 

Ordinária, realizada dia 10 de agosto 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 nº75/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações informações sobre o andamento do 

Censo animal, de acordo com a Lei 1681/2021 e Decreto 1913/2021, 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 nº76/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

informações sobre o Conselho Municipal da 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 

nº77/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre o 

início do programa de patrulha rural no município e atividade delegada, 

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 nº78/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, informações referente ao quadro de funcionários da municipalidade, 

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 nº79/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, informações referente a maquinários da municipalidade, 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 nº80/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, informações 

referente a reunião, 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 nº81/2022 de autoria 

do vereador Antônio Carlos Bonin, informações referente a reunião, 

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 nº177/2022 de autoria do vereador Antônio 

Carlos Bonin: realize um estudo junto ao setor competente da 

municipalidade visando a possibilidade de implantação de placas de 

proibido estacionar do lado direito ou esquerdo da Rua Vereador Fidelcino 

José de Jesus na altura do bairro Vila União. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº178/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: para que dentro 
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das possibilidades legais determine que seja realizado um estudo afim de 

disponibilizar transporte público para o público da Terceira idade 

participar de eventos e encontros nos finais de semana. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº179/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: para que 

dentro das possibilidades legais determine ao setor responsável que seja 

realizado manutenção no cruzamento da Rua Nidoval Reis com a Avenida 

Presidente Castelo Branco, no intuito de tapar o buraco ali existente. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº180/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos 

Bonin: que dentro das possibilidades legais determine ao setor competente 

da municipalidade para se realizar um estudo objetivando a instalação de 

um redutor de velocidade devidamente sinalizado na Rua Gilberto Alves 

próximo ao antigo matadouro.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº181/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: dentro das possibilidades legais determine a 

realização de estudos e elaboração de um Projeto para a viabilização de 

recurso financeiro para pavimentação asfáltica das Ruas das Palmeiras e 

Rua Primavera, próximas a Praia do Sol. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº182/2022 de 

autoria do vereador Alex Olivo: solicite ao setor responsável que seja 

instalado um Parquinho Infantil adequado na Creche Escola Monteiro Lobato. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº183/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: 

determine ao setor responsável pela municipalidade, proceder uma operação 

“Tapa Buracos” na via que dá acesso a entrada do Loteamento O Clone. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº184/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: para 

que determine ao setor competente da municipalidade a realizar estudos 

afim de organizar um concurso para escolha do Hino Oficial do Município. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº185/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: 

determine ao setor responsável para proceder manutenção na caixa de esgoto 

localizada próximo aos quiosques da Praia do Sol, o qual a um certo tempo 

vem incomodando os usuários daquele local por estar liberando mau cheiro e 

desconforto. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº186/2022 de autoria do vereador Paulo 

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

responsável para realizar a manutenção no entroncamento das Ruas 

Henriqueta Lisboa com a Rua Cora Coralina, onde há uma valeta que vem 

colocando em risco a segurança de todos. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº187/2022 de 

autoria do vereador Paulo Xavier: para que dentro das possibilidades 

legais, determine que a equipe responsável pela municipalidade, jogue água 

na Rua que os profissionais da educação da municipalidade utilizam para 

realizar aulas com as crianças, ou seja que a rua seja lavada nos dias que 

as crianças forem utilizar. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº188/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: necessidade de realizar a vacina antirrábica 

(cães e gatos) nas residências com grande número de animais, residências 

de protetores e também na zona rural. Não havendo mais matéria para a fase 
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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 Complementar 

nº23/2022 (Dispõe sobre concessão de auxílio-alimentação aos membros do 

Conselho Tutelar do Município de Rubinéia 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.  

 

 

 

 

 

 

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. 


