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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos vinte e dois oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um 

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 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 

Décima Terceira Sessão Ordinária realizada no dia 08 de setembro 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 nº92/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente a empresas que 

prestam serviço de assessoria, 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 nº93/2021 de autoria do vereador 

Paulo Xavier de Jesus, informações referente ao empenho nº 3686/2021 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 Requerimento nº94/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus, informações referente informações referente ao Auxílio Alimentação, 

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 nº95/2021 de autoria da Neuza Lodete, sobre o fornecimento de 

informação sobre a posição em lista de espera de pacientes e seus responsáveis 

legais que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias 

na rede pública do Município de Rubineia, 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 nº96/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Lodete, informações sobre a colocação de “cerca de 

eucaliptos” na área pertencente a CTG Brasil, orla 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 nº97/2021 de autoria do vereador Eder Guerra, informações referente 

a quadra de areia da Praia 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 nº98/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra, informações referente utilização das áreas de 

lazer do município, 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 nº99/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues informações quanto ao Porto Intermodal, colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da Moção nº 10/2021 de autoria 

da Vereadora Neuza Ribeiro ao projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020 que 

“Susta os efeitos do Decreto nº 65. 021, de 19 de junho de 2020, que dispõe 

sobre a declaração de déficit atuarial do Regime próprio de Previdência do 

Estado e das outras providências correlatas, 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 nº235/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus: proceda a construção de uma canaleta 

no entroncamento da Rua Manoel Cardoso da Silva com a estrada Armando Nicoletti, 

no Bairro Paraíso das Águas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 
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para que fizesse a leitura da indicação nº236/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus: realize um estudo junto aos setores competentes afim de 

realizar alteração na Lei vigente substituindo a nomenclatura de Agente de 

Vetores para Agente de Combate às Endemias. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº237/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Lodete: que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, implantação de lixeiras nas praças públicas do município, incluindo aqui 

o Distrito Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº238/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Lodete: seja providenciada a limpeza da Casa de Apoio em São José do Rio Preto. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

da indicação nº239/2021 de autoria da vereadora Neuza Lodete: que seja pensado 

dentro das possibilidades legais, a implantação de atividades esportivas no 

Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº240/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Lodete: que seja realizado dentro das possibilidades legais, analise e atualize  

o Plano de Arborização Urbana. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº241/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Lodete; que seja realizado dentro das possibilidades legais, a 

Revisão e Atualização do Estatuto, bem como a Implantação de Plano de Carreira, 

Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Rubineia. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº242/2021 de autoria do vereador Eder Guerra solicite ao setor 

competente para que tome as providências que se fizerem necessárias objetivando 

a realização de campanha para conscientização de alunos contra o abandono e os 

benefícios da castração de animais domésticos, com palestras nas escolas da rede 

municipal de educação. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº243/2021 de autoria do vereador Eder Guerra 
para que dentro das possibilidades legais, determine aos setores competentes 

para que realizem estudos afim de retornar o curso de música que antes era 

oferecido a população, mediante inscrição dos interessados O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº244/2021 de autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das 

possibilidades legais, determine aos setores responsáveis para que sejam 

executados ações para melhor receber os Turistas nos próximos feriados, tal como 

realizar na entrada da cidade um plantão de atendimento ao turistas executando 

ações como; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº245/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine ao setor 

responsável para proceder a pintura do vestiário do campo de futebol do bairro 

do bacuri. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº246/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais juntamente aos órgãos 

competente que realize estudos afim de remover a terra juntamente com os 

mariscos mortos na orla das praias do município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº247/2021 de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades 

legais solicite aos setores responsáveis pela municipalidade para proceder a 

instalação de pontos que ofereçam energia elétrica, como também água, para dar 

melhor atendimento na área de camping da praia do Ipanema. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº248/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que dentro das 

possibilidades legais determine que o setor responsável pela municipalidade 

proceda a instalação de mais duchas públicas nas áreas próximas aos banheiros 

das praia do Ipanema e Praia do Sol. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº249/2021 de autoria do 
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vereador Reginaldo Domingues: , para que dentro das possibilidades legais, 

determine estudos técnicos para alargar a ponte localizada na estrada do 

cemitério que vai para as pisciculturas do Distrito de Esmeralda. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº250/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: para que dentro 

das possibilidades legais, determine ao setor responsável que proceda a poda das 

árvores que estão com suas copas em meio a fiação elétrica no Distrito de 

Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº251/2021 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: 

para que dentro das possibilidades legais, determine aos setores competentes que 

proceda a retirada do barranco na altura da Vicinal Jose Clemente próximo a 

Cohab e construir um canaleta para sanar o problema por completo. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº252/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que 

dentro das possibilidades legais determine aos setores competentes a colocação 

de sinalizações náuticas referente aos escombros da antiga Estação Ferroviária 

Getúlio Vargas que estão prestes a aparecer as margens da praia do Ipanema; O 

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

indicação nº255/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: busque alternativas o 

quanto antes junto aos órgãos competentes da municipalidade a fim de 

providenciar a instalação de iluminação de toda a extensão da Rua Daniel Olivo. 

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 da 

Proposta de Ementa a Lei Orgânica nº01/2021 (Altera a redação do artigo 43, da 

Lei Orgânica do Município, e dá outras providências) colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação em 1º Turno, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto 

de Resolução nº03/2021 (Altera a redação do § 4º, do Artigo 152, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Rubinéia, ampliando o tempo para o uso da palavra 

na fase das Explicações para 10(dez) minutos). 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 nº42/2021 

(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 169, de 27 de 

agosto de 2020 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 Projeto de Lei nº43/2021 (Dá 

nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 1575/2018 – Institui as cores 

oficiais do Município e dá outras providências ias)- colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, reprovado por todos; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei 

nº53/2021 (Institui o “Projeto: Nasce uma criança, planta-se uma árvore”, que 

dispõe sobre medidas para a promoção, preservação do meio ambiente e educação 

ambiental por meio do plantio de uma muda de árvore). 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 nº54/2021 

(Institui a Campanha Permanente de Orientação, Prevenção e Conscientização da

 Depressão, Transtorno de Ansiedade e Síndrome do Pânico). colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, usaram da palavra os vereadores Maria Helena Rodrigues, Antônio Carlos 

Bonin, Neuza Ribeiro e Paulo Xavier de Jesus. Não havendo mais matéria para a 

ordem do dia O Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em votação Secreta 

o Projeto de Decreto Legislativo nº21/2021 que Outorga título de cidadão 

Rubineiense ao Vice Governador Senhor Rodrigo Garcia, de autoria de todos os 
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vereadores, colocado em votação secreta, sendo aprovado por 9 votos apurados 

através das cédulas. O Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em votação 

Secreta o Projeto de Decreto Legislativo nº22/2021 que Outorga título de cidadão 

Rubineiense ao Senhor Silvano Renato Gonçalves de autoria do vereador Eder 

Guerra, colocado em votação secreta, sendo aprovado por 6 votos apurados através 

das cédulas. O Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em votação Secreta 

o Projeto de Decreto Legislativo nº23/2021 que Outorga título de cidadão 

Rubineiense ao Excelentíssimo Senhor Deputado Paulo Freire de autoria do 

vereador Reginaldo Gonçalves, colocado em votação secreta, sendo aprovado por 6 

votos apurados através das cédulas. 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. 

 


