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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta 

Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta 

Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador 

Alex Olivo(o qual apresentou atestado médico) 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 15º Sessão Ordinária, realizada 

dia 13 de outubro 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 nº95/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações acerca da Criação de um Abrigo Municipal 

para Cães e Gatos, Centro de Controle de Zoonoses no município de Rubineia, entre outras., 

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 

nº96/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, referente aos Atos Administrativos 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 nº97/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, informações referente a obras 

de pavimentação asfáltica, 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 nº99/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues, informações 

referente a vacinação antirrábica, 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 nº252/2022 de autoria do vereador Aparecido A. de OLiviera: 

para que dentro das possibilidades legais, determine que o setor responsável perfure um 

poço na área cedida a associação dos moradores do Bairro Lagoa da Garça, Porto do Sol e 

Clone onde será construída uma horta comunitária. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº253/2022 de autoria do vereador 

Aparecido A. de OLiviera: para que dentro das possibilidades determine ao órgão competente 

da municipalidade  para que seja refeita a Canaleta construída entre a Rua Mário de 

Andrade com a Rua Graciliano Ramos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº254/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades legais, 

disponibilização de  cronograma de  recolhimento de resíduos por bairro, para que os 

moradores se atentem aos dias de disponibilizar os resíduos para serem coletados, 

realizando dessa forma a limpeza de seus quintais. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº255/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro: sejam colocadas placas alertando sobre o risco de afogamento nos 

trechos que dão acesso ao rio Paraná. Sugiro também, que seja disponibilizado em cada 

placa, informações turísticas do local.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº256/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

dentro das possibilidades legais determine ao setor responsável pela municipalidade que 

seja realizada um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal de Rubinéia, haja vista a 

proximidade do dia de finados, onde referido local receberá muitos visitantes.  O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº257/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: determine aos setores responsáveis 

que disponibilize uma televisão para ser instalada no Berçário na creche do Distrito de 

Esmeralda, como também seja realizada a manutenção no ar condicionado da referida sala, 

pois a tempos as crianças não contam com essas benfeitorias. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº258/2022 de autoria do 

vereador Reginaldo Domingues: realize uma reforma na casa existente na orla da prainha do 

Distrito de Esmeralda, onde abriga o responsável por cuidar e zelar da Praia.O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº259/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: determine que se realize estudos no sentido 

de viabilizar a construção de uma pista de caminhada e cooper iluminada e com as devidas 

sinalizações iniciando da Rua Carlos Drumond de Andrade até o Loteamento Clone.O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº260/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: dentro das possibilidades legais busque 

recursos nos órgãos competentes afim de proceder a implantação de malha asfáltica na rua 

do Distrito Industrial que se inicia na Rua do Empreendedor, ou na impossibilidade desta 

obra, realize a manutenção de correção de desníveis e buracos, oferecendo assim melhor 

condições de uso da referida via. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº261/2022 de autoria do vereador Tony Bonin: determine 

que seja intensificado preferencialmente a prestação de serviço domiciliar as família dos 

idosos, como apoio médico, psicológico, social, enfermagem e de cuidados higiênicos. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº262/2022 de autoria do vereador Tony Bonin: tome providencias no sentido de providenciar 
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colocação de placas indicativas denominando a Rua Érico Veríssimo, como também estender 

essa providencia a todas as ruas que se fizerem necessária em nosso município e Distrito 

de Esmeralda atendendo assim a reinvindicação da população. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº263/2022 de autoria da 

vereadora Maria Helena: busque junto aos órgãos competentes como a CTG e demais 

departamentos a liberação através de licenciamento para executar a limpeza de vegetação 

aquática na orla de nossas Praias. 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 do Projeto de Lei nº32/2022 (Autoriza o 

executivo, na representação do Município, integrar o Consórcio Intermunicipal Rio Grande e 

Paraná (CONGRAPAR) 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 Projeto de Lei nº36/2022 (Dispõe sobre denominação de Logradouros  

Públicos, 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 do Projeto de Lei nº37/2022 (INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DO 

EMPREENDEDORISMO FEMININO, O QUAL PASSARÁ A INTEGRAR O CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO 

MUNICÍPIO DE RUBINEIA 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 nº38/2022 (Institui no Município de 

Rubinéia, o programa “Adote o Verde” 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 nº39/2022 (Autoriza a 

municipalidade a firmar convenio com o Instituto de Amparo ao Excepcional- INAMEX, 

objetivando concessão de subvenção social 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 nº40/2022 (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 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. 


