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Ata da Sétima  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos 12 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às dezoito 

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 Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador Alex Olivo( 

que durante a semana 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 Quarta Sessão Extraordinária 

realizada no dia 03 de maio 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 

nº51/2021, de autoria do vereador Reginaldo Domingues, solicita 

informações de quantos cidadãos estão cadastrados no PSF do 

município de Rubineia e Distrito de Esmeralda, 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 nº52/2021, de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues, solicita se as vacinas recebidas para o combate a COVID-

19, ouve fracionamento de doses em frascos recebidas? Se caso 

positivo quantas foram e se foi feito alguma notificação ao Órgão 

Responsável, 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 

nº53/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues, solicita 

informações sobre a quantidade de vacinas recebidas para o combate a 

COVID-19 estão de acordo com o site : VACINAJÁ? Se não, qual foi o 

número de doses que foi recebido até o presente momento, 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 nº54/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro, solicita informações referente ao Triturador de Galhos, 

implemento agrícola pertencente a 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 nº55/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier, informação técnica dizendo se o secretário municipal de 

Turismo, atendeu, tempestivamente, a elaboração técnica de 

solicitação obrigatória para liberação dos recursos previstos para 

os MITs – Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, 

em especial para Rubinéia, quais sejam, colocado em discussão, sem 
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oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº56/2021 de autoria do vereador Eder 

Guerra, pede informações a respeito do Residencial Rubineia esta 

registrado como loteamento ou condomínio fechado, 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 nº57/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, solicita informação referente aos empenhos 

1275/2021, 1279/2021 e 1280/2021, 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 nº58/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, solicita informações referente a Lei nº 1621/2019 

que Dispõe sobre a autorização do poder executivo municipal a fixar 

e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas 

públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia 

elétrica de iluminação pública, de propriedade da concessionarias de 

energia elétrica que os utiliza, 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 do Requerimento nº59/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro Lodete, Quais os documentos foram providenciados para a 

retirada de terra da área pertencente a 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 nº60/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações juntamente ao Departamento de 

Turismo, 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 nº61/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra, se existe a possibilidade da 

municipalidade proceder a limpeza na calçada da rua Castro Alves 

entre a Avenida Olavo Bilac e a rua Humberto de Campos, 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 nº125/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: Solicita que realize a construção do Muro do Centro 

Comunitário no Recanto dos Poetas e do Velório do Distrito de 

Esmeralda ; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº126/2021 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues: Solicita que realize estudos afim de proceder a 

reaberta da Biblioteca Municipal do Distrito de Esmeralda com 

designação de Funcionários; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº127/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita que seja feita a 

sinalização visual nas ruas e lombadas e instalar placas de 
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identificação com os nome das ruas, no Distrito de Esmeralda; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº128/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: Determine que órgãos competentes municipais, entrem em 

contato com a operadora Vivo de telefônica móvel  afim de que seja 

instalada uma antena( ou em parceria com outras operadoras) para 

ampliar o sinal de telefonia até o  Loteamento Lagoa da Garça; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº129/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: Solicita que a municipalidade determine ao setor 

responsável pela municipalidade que seja instalados redutores de 

velocidade na rua das Aroeiras no Bairro Confiança; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº130/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: Solicita que a municipalidade determine que seja tapado 

um bueiro localizado na rua das Aroeiras no Bairro Confiança;O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº131/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: Solicita que realize estudos afim de buscar junto aos 

órgãos Estaduais e Federais recursos financeiros com a finalidade de 

aquisição de um veículo para ser destinado ao setor da educação de 

nossa municipalidade;O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº132/2021 de 

autoria da vereadora Maria H. Rodrigues: Solicita que ao setor 

responsável pela municipalidade  que seja instaladas  lixeiras em 

pontos estratégicos na praça ao Lado do Ginásio de Esportes; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº133/2021 de autoria do vereador Antonio 

C.Bonin: Solicita que o setor responsável pela municipalidade que 

seja feita instalação de poste de iluminação publica no distrito 

industrial de Rubineia; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº134/2021 de 

autoria do vereador Antonio C.Bonin: Solicita que o setor 

responsável pela municipalidade que seja feita instalação de placas 

de sinalização de lombadas na rua João de Oliveira Lopes. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº135/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: 

solicita que o setor responsável pela municipalidade que tome as 

possíveis providencias pertinentes para que seja realizado a 

manutenção da ponte sobre a rodovia SP 320 no KM 628, que liga 

Rubineia a Santa Fé do Sul; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº136/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Indica ao departamento 

competente da municipalidade introduzir as áreas de lazer( Praia do 

Sol, Ipanema, Praia de Esmeralda) a Ponte Rodoferroviária e o 

Tradicional ponto turístico da Figueirona( Esmeralda) no vídeo de 

marketing digital do Turismo; O Senhor Presidente Solicitou a 
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Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº137/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que adote 

as providencias legais com o intuito de construir faixas de 

pedestres elevada nas proximidades da Escola Municipal Professora 

Cleide Luiza Cabrini Gois; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº138/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro:indica que a municipalidade 

realize um estudo a fim de determinar ao setor competente da 

municipalidade a instalação de um bicicletário de frente ao Prédio 

da Fisioterapia na Avenida Presidente Castelo Branco, ao lado do 

Supermercado Ribeiro; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº139/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que crie um canal 

eletrônico para receber doações; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº140/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: Indica para o setor 

responsável pela municipalidade para colocar seguranças na entrada 

da escola e creche municipal;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: Não 

havendo 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. 


