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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 

da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Ao oito dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um 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 Terceira Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da 

Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente os 

vereadores Alex OLivo e Reginaldo Francisco Domingues 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 Décima Segunda Sessão Ordinária realizada no 

dia01 de setembro 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 nº88/2021, de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações alusivas aos gastos com 

publicidade/Comunicação/divulgação/campanhas  realizadas pela Prefeitura 

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 Requerimento nº89/2021 de autoria do 

vereador Neuza Ribeiro, informações alusivas as contratações dos 

profissionais da educação do  processo Seletivo, 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 nº90/2021 de autoria do vereador Eder Guerra, informações 

referente a incentivos para a prática de pesca esportiva, 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 nº91/2021 de autoria do vereador Edilson da 

Silva, informações referente a fiscalização de loteamentos, 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 07/2021 de autoria da Vereadora Maria Helena Rodrigues 

em homenagem aos profissionais da beleza 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 da Moção 08/2021 de autoria do Vereador Antônio Carlos Bonin em 

homenagem aos feirantes de nossa cidade, 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 

09/2021 de autoria da Vereadora Neuza Ribeiro em homenagem aos 

funcionários públicos municipais que se aposentaram, 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 nº225/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: 

determine ao setor competente para que desenvolva um projeto de 

implantação de melhorias na lagoinha próximo a Cohab Grandes Lagos, como 

perfuração de um poço para abastecimento da mesma em épocas de seca, 

construção de uma passarela, e ainda incentivar a prática de esportes 
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como pesque e solte. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº226/2021 de autoria do vereador 

Eder Guerra: busque alternativas junto aos Órgãos Competentes no sentido 

de providenciar a construção de uma rotatória no final da Avenida 

Presidente Castelo Branco, próximo ao Estádio Municipal “Luizão”. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº227/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: 

indica que a municipalidade veja a possibilidade de buscar recursos nas 

esferas governamentais para aquisição de uma área para ampliação do 

cemitério municipal, como também seja dada a manutenção adequada e 

calçamento devido nos corredores internos, sobretudo que seja realizada 

uma escala de funcionários, e em atendimento excepcionais disponibilizar 

em locais de fácil acesso e visibilidade o nome, endereço e telefone do 

plantonista para atender a demanda. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº228/2021 de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que a municipalidade 

que dentro das possibilidades legais determine ao setor competente da 

municipalidade para que seja disponibilizado um funcionário para cuidar 

da área do antigo Senar e residir no local. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº229/2021 

de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que determine ao 

setor competente da municipalidade a fixação de placas contendo o nome 

dos Loteamentos na entrada dos mesmos, como também a disponibilização de 

placas na Avenida do Centro da cidade indicando a direção dos 

loteamentos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº230/2021 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine 

através dos órgãos responsáveis, estudos e a elaboração de projeto de lei 

criando incentivos fiscais que sirvam de atrativos para empresários 

realizar a construção de hotéis e pousadas em nosso município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº231/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues para 

que dentro das possibilidades legais busque meios junto aos órgãos 

responsáveis no sentido de construir uma rotatória no cruzamento da 

Estrada Valdomiro Cordeiro com a Estrada que vai até o antigo “Porto 

Taboado”. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº232/2021 de autoria da da vereadora 

Maria Helena Rodrigues para que dentro das possibilidades legais 

determine ao setor responsável pela municipalidade para que proceda a 

perenização das seguintes estradas. No Distrito de Esmeralda, a Estrada 

que vai para as pisciculturas. Estrada Vereador Fidelcino José de Jesus. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº233/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro 

Solicita que seja realizado dentro das possibilidades legais, as medidas 

necessárias para que seja providenciado um local adequado para o 

atendimento da Assistente Social no Distrito de Esmeralda. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº234/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente que seja realizada a colocação de sinalização 

vertical na orla do rio (próximo a Praia do Sol e Ipanema), alertando 

para que os banhistas tomem cuidado, devido a existência de poços na 
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localidade; Não havendo mais matéria para a fase de expediente passou-se 

para a fase do Intervalo Regimental, o vereador Paulo Xavier de Jesus 

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 do Projeto de Lei nº44/2021 

(Autoriza o município a utilizar o imóvel da antiga escola agrícola para 

abrigar o Centro de Serviços Municipais e dá outras providências). 

colocado em discussão, o Vereador Paulo Xavier de Jesus, solicitou que o 

Projeto em questão fosse votado em destaque, colocado em votação o pedido 

do vereador, aprovado por todos, passando para a votação em destaque do 

referido projeto: I – atenção às zoonoses e tratamento de animais 

abandonados em área urbana do município; Aprovado por todos; II – 

atendimento ao pequeno produtor rural; Reprovado por todos; III – 

prestação de serviços de limpeza pública; Reprovado por todos; IV – 

abrigo para veículos, máquinas e equipamentos do município; Reprovado por 

todos; V – desenvolvimento de atividades de proteção e educação 

ambiental; Aprovado por todos; VI – outros serviços administrativos 

desenvolvidos pelo município. Reprovado por todos; O Senhor Presidente 

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

Lei nº51/2021 (Inclui programas na Lei 1659, de 26 de novembro de 2020, 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e 

dá outras providências.)-. colocado em discussão, o vereador Paulo Xavier 

de Jesus pediu vista do Projeto, colocado em votação o pedido de vista, 

aprovado por todos; EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da palavra os vereadores 

Maria Helena Rodrigues, 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.  
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Registrada em livro próprio. 

 


