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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Terceiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, 

às dezenove horas, realizou-se sob a presidência do senhor Alex Olivo, 

secretariado pelo Vereador Eder Guerra, nas dependências da Câmara Municipal 

de Rubinéia, sito Av. Guimarães Rosa, nº 235, a Segunda Sessão Ordinária do 

Terceiro 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 ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Ata da 1º Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 

fevereiro do corrente ano, na qual o vereador Edilson da Silva pediu 

dispensa da leitura da Ata que colocado em votação foi aprovado por todos. O 

Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº10/2023 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse 

a leitura do Requerimento nº11/2023 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse 

a leitura do Requerimento nº12/2023 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse 

a leitura do Requerimento nº13/2023 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado 

por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura do Requerimento nº14/2023 de autoria do vereador Edilson 

da Silva, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado 

por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura do Requerimento nº15/2023 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário 

para que fizesse a leitura do Requerimento nº16/2023 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues, colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro 

Secretário para que fizesse a leitura do Requerimento nº17/2023 de autoria 

do vereador Paulo Xavier de Jesus, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário para que fizesse a leitura do Requerimento nº18/2023 de 

autoria do vereador Antonio Carlos Bonin, colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente 

Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da Indicação 

nº01/2023 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº02/2023 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº03/2023 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 
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Indicação nº25/2023 de autoria do vereador Reginaldo Domingues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº26/2023 de autoria do vereador Reginaldo Domingues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº27/2023 de autoria do vereador Reginaldo Domingues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº28/2023 de autoria do vereador Reginaldo Domingues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº29/2023 de autoria do vereador Reginaldo Domingues. O Senhor 

Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da 

Indicação nº30/2023 de autoria do vereador Alex Olivo. O Senhor Presidente 

Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da Indicação 

nº31/2023 de autoria do vereador Alex Olivo. O Senhor Presidente Solicitou 

ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da Indicação nº32/2023 de 

autoria do vereador Alex Olivo. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro 

Secretário para que fizesse a leitura da Indicação nº33/2023 de autoria do 

vereador Alex Olivo. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário 

para que fizesse a leitura da Indicação nº34/2023 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº35/2023 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº36/2023 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº37/2023 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº38/2023 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro. 

O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a 

leitura da Indicação nº39/2023 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus. 

O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a 

leitura da Indicação nº40/2023 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº41/2023 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº42/2023 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº43/2023 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº44/2023 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº45/2023 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que 

fizesse a leitura da Indicação nº46/2023 de autoria do vereador Edilson da 

Silva. O Senhor Presidente Solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse 

a leitura da Indicação nº47/2023 de autoria do vereador Eder Guerra. Não 

havendo mais matéria para a fase de expediente passou-se para a fase do 

Intervalo Regimental, o vereador Eder Guerra 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 ao Primeiro Secretário para que fizesse a 
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leitura Projeto de Lei nº09/2023 Dispõe sobre concessão de apoio financeiro 

para auxiliar estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes do 

município no exercício de 2023, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário para que fizesse a leitura Projeto de Lei Complementar 

nº02/2023 Veda a incorporação a remuneração dos serviços públicos municipais 

efetivos e dá outras providencias, colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou ao 

Primeiro Secretário para que fizesse a leitura Projeto de Lei Complementar 

nº05/2023 (Estabelece critérios para atualização monetária de benefícios 

previdenciários pagos aos servidores públicos municipais efetivos inativos 

não abrangidos no sistema de paridade 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, Eder Guerra, Primeiro Secretário, 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. 


