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Ata da terceira  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos dez dias do mês de março 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 terceira 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 Segunda Sessão Ordinária realizada 

no dia 24 de fevereiro do corrente ano, na qual 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 nº16/2021, de 

autoria do vereador Éder Sebastião Guerra de Souza, solicita 

informações sobre implantação do Conjunto Habitacional Rubinéia D, 

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 nº17/2021, de autoria do 

vereador Éder Sebastião Guerra de Souza, solicitam informações para 

possível corte dos eucaliptos ao lado da área do Ipanema, 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 nº18/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Garcia Ribeiro Lodete, solicita informações a respeito do boletim 

informativo referente a vacinação de covid 19, 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 nº19/2021 de autoria da vereadora Neusa G. 

L. Ribeiro, solicita informações de arrecadação entre Convênios e 

Receitas próprias, 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 

nº20/2021 de autoria da vereadora Neusa G. L. Ribeiro, pede 

informações quantos terrenos, prédios, casas enfim, quais os 

patrimônios que a Prefeitura Municipal dispõe, 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 nº21/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues, solicita informação se a empresa responsável pela 

construção do Centro Comunitário do Bairro Jardim dos Poetas já 

finalizou a obra, 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 

nº22/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus,  solicita 
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informações de assinatura de infraestrutura urbana, 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 nº23/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus,  solicita ao Executivo informações sobre o valor 

deixado em conta pela administração anterior, 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 nº24/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, solicita ao Executivo informações do repasse do 

governo estadual e governo federal a Covid 19, 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 nº25/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin, Solicita como são feitas as escalas das fiscalização 

de ações voltadas ao combate da proliferação da COVID-19; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do requerimento nº26/2021 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin: Solicita a informação sobre gasto com a execução da 

obra de pavimentação asfaltica da Estrada José Guiraldeli; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº54/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: 

Solicita  a instalação de redutores de velocidade na Avenida Vandira 

Ferreira Lopes no Loteamento Praia Ilha do Sol ; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº55/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: Solicita uma 

construção de uma pista de caminhada e Cooper até o loteamento 

Clone; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº56/2021 de autoria do vereador Alex 

Olivo: Solicita câmeras de monitoramento e segurança em pontos 

estratégicos;O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº57/2021 de autoria do 

vereador Alex Olivo: Solicita uma área de lazer no Loteamento o 

Clone; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº58/2021 de autoria do vereador Alex 

Olivo: Solicita atendimento odontológico no período noturno em nosso 

município e no Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº59/2021 de autoria do vereador Aparecido Antonio de Oliveira: 

Solicita a construção de um viaduto na Estrada RBN 70; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº60/2021 de autoria da vereadora Neuza Garcia 

Ribeiro Lodete : Indica a  construção de uma lombada  na Rua 

Tocantins, entre as Ruas Santa Catarina e Distrito Federal, 

localizada no Bairro Mundial Golden I; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº61/2021 de autoria da vereadora Neuza Garcia Ribeiro Lodete: 

Solicita através do CRAS oficinas que atendam as crianças e jovens;  



 
 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  RRUUBBIINNÉÉIIAA  
C.N.P.J  65.713.521/0001-31 – (17) 3661-1282 

EMAIL: camara@camararubineia.sp.gov.br 
CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº62/2021 de autoria do vereador Éder 

Sebastião Guerra de Souza: solicita retornar o benefício de pós 

graduação para todos os servidores municipais que possuem o título 

de graduação ; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº63/2021 de autoria do 

vereador Éder Sebastião Guerra de Souza: Indica que a médica 

responsável pelo PSF que dá atendimento em nosso município e 

Distrito de Esmeralda e a possibilidade de contratar outro 

profissional da saúde para dar atendimento as pessoas que se 

contaminaram, ou que estão em quarentena ou isolamento domiciliar em 

decorrência do COVID 19; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº64/2021 de 

autoria da vereadora Luciana Batista do Santos: Solicita que seja 

realizada propaganda volante nas ruas da municipalidade e Distrito 

de Esmeralda, afim de conscientizar toda população a importância de 

seguir todos os protocolos  no intuito de diminuir a contaminação do 

COVID 19; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº65/2021 de autoria da vereadora 

Luciana Batista do Santos: Solicita proceder juntamente com os 

jovens de nosso município orientações vocacionais;  

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº66/2021 de autoria da vereadora Luciana 

Batista do Santos: Solicita que realize oficinas para todas as 

mulheres; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº67/2021 de autoria da vereadora 

Luciana Batista do Santos: Indica a realização de encontros com os 

jovens afim dialogar sobre a prevenção de drogas ilícitas;  

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº68/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: Indica a manutenção na calçada do Centro de Saúde do 

Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº69/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita a instalação de 

lixeiras em locais estratégicos nos órgãos públicos, como também de 

frente aos comércios; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº70/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita a aquisição de um 

soprador de folhas para limpeza em vias públicas e praças do 

Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº71/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita que proceda meios 

de inibir o vandalismo que está ocorrendo nos banheiros próximo a 

Prainha de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº72/2021 de 

autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Solicita  proceder a 

fiscalização de aglomeração todos os dias da semana; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 
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leitura da indicação nº73/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin: Indica a agilização a confecção de receitas médicas de uso 

contínuo, solicitadas junto ao Centro de Saúde; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº74/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: 

Solicita criar mecanismos legais no intuito de prever em Lei uma 

remuneração aos profissionais da equipe multifuncional da saúde;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. 


