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Ata da Segunda  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

vinte um, às dezenove horas, 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 Segunda Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal 

de Rubinéia; Feita a chamada, estando todos presente 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 Primeira Sessão 

Ordinária realizada no dia 10 de fevereiro do corrente ano, o 

vereador Alex Olivo 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 

nº07/2021, de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, solicita 

informações sobre o servidor municipal Oliveira da Silva Clemente, 

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 nº08/2021, de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus, solicitam informações de como é 

distribuído as verbas para o departamento 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 nº09/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, solicita informações a respeito do auxílio 

universitário, 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 

nº10/2021 de autoria da vereadora Neusa G. L. Ribeiro, solicita 

informações de todos os conselhos municipais, 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 nº11/2021 de autoria da vereadora Neusa G. 

L. Ribeiro, pede informações de todos os gastos com a educação no 

ano de 2020, 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 

nº12/2021 de autoria da vereadora Neusa G. L. Ribeiro, solicita ao 

Executivo a respeito do programa “Natal Luz”, 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 nº13/2021 de autoria do vereador Antonio C. 

Bonin,  solicita informações a respeito do responsável pela 

Secretaria da Agricultura do município, colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 
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Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº14/2021 de autoria do vereador Antonio C. 

Bonin,  solicita ao Executivo informações sobre a construção de uma 

galeria na Rua Henriqueta Lisboa”, 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 nº15/2021 de autoria do vereador Antonio C. 

Bonin, solicita ao Executivo informações referente a um lote ao lado 

da Creche Municipal, 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 

nº29/2021 de autoria da vereadora Luciana Batista de Souza: Solicita 

o plantio de flores nos pontos turísticos de nosso município; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº30/2021 de autoria da vereadora Luciana 

Batista de Souza: Solicita o atendimento de psicólogos nas 

residências de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº31/2021 de autoria da vereadora Luciana 

Batista de Souza: Solicita que seja realizada uma pintura no prédio 

do Social; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº32/2021 de autoria da vereadora 

Neuza G.R. Lodete: Solicita plantio de árvores no Recanto dos 

Poetas; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº33/2021 de autoria da vereadora 

Neuza G.R. Lodete: Solicita equipamentos e protetor solar para 

servidores que trabalham expostos ao sol;O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº34/2021 de autoria da vereadora Neuza G.R. Lodete: 

Solicita que seja realizado um monumento em comemoração aos 70 anos 

de Rubinéia; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº35/2021 de autoria da 

vereadora Neuza G.R. Lodete: Solicita que seja diminuído a extensão 

dos canteiros centrais do bairro Ilha do Sol; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº36/2021 de autoria da vereadora Neuza G.R. Lodete: 

Solicita que seja criado cooperativas para coletores de recicláveis; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº37/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin: Indica a realização de coleta de folhas e levantamento 

de copas de árvores do Bairro Praia Ilha do Sol; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº38/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: 

Solicita que seja disponibilizado a coleta de lixo na Rua Nair Lima; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº39/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin: Indica que seja instalado uma lixeira perto do 

parquinho próximo a lagoa; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 
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Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº40/2021 de 

autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Indica que seja construída 

uma quadra coberta na creche municipal; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº41/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: 

Solicita que seja feita uma pavimentação devidamente autorizada na 

via que liga as duas COHAB, próximo a lagoa; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº42/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: 

Solicita que seja realizado a iluminação da Rua Salvador Sales; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº43/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier 

de Jesus: Solicita que seja feita a instalação de um portão no 

alambrado do Ipanema de frente a Lanchonete; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº44/2021 de autoria do vereador Paulo X. de Jesus: Indica 

ao Executivo que seja retirada a valeta da Avenida Presidente 

Castelo Branco; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº45/2021 de autoria do 

vereador Aparecido Antonio de Oliveira: Indica ao Executivo que seja 

criado mecanismos de proibição de passei com cachorros de porte 

grande sem focinheira; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº46/2021 de 

autoria do vereador Edilson da Silva: Solicita que realize obras 

afim de sanar o problema de escoamnete de água entre as ruas Castro 

Alves e Manoel Bandeira; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº47/2021 de 

autoria do vereador Edilson da Silva: Solicita que seja realizado 

uma reforma no campo de futebol; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº48/2021 de autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira: 

Solicita que seja disponibilizado placas de identificação de todas 

as Ruas do Município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº49/2021 de 

autoria do vereador Alex Olivo: Solicita que seja estendida a 

construção de pista de caminhada até o Ipanema; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº50/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Indica que 

seja realizado o aquecimento da piscina do CCI; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº51/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita a 

construção de pontos de ônibus coberto para os estudantes; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº52/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: 

Solicita que seja realizado reforma, ampliação e instalação de 

climatizadores no velório municipal; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº53/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita que seja 
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construída rampa de embarque e desembarque de barbos no Ipanema; 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 nº16/2021 

(“Autoriza o município a receber por doação imóvel urbano que 

especifica e dá outras providencias”)de autoria do Executivo, 

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 nº04/2021 

(“Dispõe Sobre a Extinção de Cargos Temporários e dá Outras 

Providências”)de autoria do Executivo, 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.  
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Registrada em livro próprio. 

 


