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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Nona 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 18º Sessão Ordinária,  

realizada dia 29 de dezembro 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 da Moção nº16/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, parabenizando os servidores municipais 

aposentados, colocado em discução, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da Moção nº17/2021 de autoria do vereador 

Antônio Bonin, parabenizando a servidora da Camara Municipal a senhorita 

Eliane Aparecida da Rocha pelos excelentes trabalhos realizado, 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 nº303/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: 

na forma regimental, determine que seja realizado estudos por parte do 

jurídico da municipalidade afim de instituir uma Lei ou alteração do 

Estatuto dos Funcionários onde fica assegurado aos servidores públicos 

municipais que sejam genitores, curadores ou responsáveis legais, a 

qualquer título, por pessoa com deficiência, o direito de serem 

dispensados do cumprimento de parte da respectiva jornada de trabalho, 

sem prejuízo do seu vencimento e demais vantagens fixas. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº304/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: na forma 

regimental, determine que ao setor responsável que proceda avaliações nas 

Legislações Estadual, Federal, Resoluções e demais meios Legais  que 

regem sobre a readaptação aos servidores, no intuito de realizar 

adequações em nossa Legislação Municipal, preservando sempre os direitos 

dos servidores para que não ocorra prejuízos quando solicitado a 

readaptação. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº305/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das 

possibilidades legais, analise a possibilidade de conceder o rateio/abono 

com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- 

FUNDEB, em razão da existência de sobra para este fim. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº306/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, aquisição de jogos de cadeiras/ mesas e outros utilitários para 

os Centros Comunitários de Rubineia e Esmeralda. O Senhor Presidente 
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Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº307/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor 

competente que seja realizado dentro das possibilidades legais, ações de 

limpeza e tapa buracos para a prevenção da Dengue e embelezamento do 

Município.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº308/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das 

possibilidades legais, o funcionamento da ”escolinha esportiva”, bem como 

outras atividades culturais, por meio do Departamento de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer do município de Rubineia e Distrito de 

Esmeralda, durante o período de férias escolar, O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº309/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor 

competente que seja realizado dentro das possibilidades legais, “A 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MURO (interno) DO CEMITÉRIO, 

BEM COMO POSTES DE ENERGIA NA ÁREA EXTERNA (próximo ao velório)”. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº310/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine ao setor 

competente da municipalidade que realize melhorias no entroncamento da 

Avenida Vinícius de Moraes com a Rua Humberto de Campos, onde naquela 

localidade há exatamente 3 áreas que necessitam de reparos. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº311/2021 de autoria do vereador Antonio Bonin: dentro das 

determinações legais, busque junto aos responsáveis pela municipalidade 

para acrescentar na grade de atividades esportivas oferecidas pela 

municipalidade, a inclusão da Ginástica Aeróbicas para todos que tiverem 

interesse para a prática da mesma e principalmente para o público da 

melhor idade.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº312/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier: para que dentro das possibilidades legais, determine aos setores 

responsáveis que realize estudos afim de enviar a esta Augusta Casa de 

Leis Projeto de Lei de autoria do Executivo onde possa incorporar nos 

vencimentos dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas 

o valor do auxílio alimentação e ainda, que futuros servidores 

beneficiados com a aposentadoria possam inserir o valor do seu auxílio 

alimentação atual ao seus vencimentos, sem qualquer tipo de prejuízo ou 

dano no seu recebimento integral; 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 nº58/2021 (ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 

DE RUBINÉIA (SP) PARA O EXERCÍCIO DE 2.022)- - colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação 2º TURNO, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

Projeto de Lei nº62/2021 - Altera redação de dispositivos das Leis 

Municipais nº1650, de 27/08/2020 e nº 1674, de 01/03/2021. colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O 
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Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº67/2021 - Dispõe sobre isenção de pagamentos 

dos débitos provenientes de cessão de uso de imóveis municipais suspensos 

pelas Leis Municipais e concessão de descontos nas demais mensalidades  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 nº68/2021 - 
Autoriza a municipalidade a firmar convênio com a Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Santa Fé do Sul objetivando concessão de subvenção 

social 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 

nº69/2021 - Inclui programas na Lei 1659, de 26 de novembro de 2020, 

autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial 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 nº70/2021 (Dispõe 

sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras providencias), 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, o vereador Eder 

Guerra votou contrário ao Projeto, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei nº71/2021 (Dispõe sobre a concessão de Subvenção para 

entidades beneficentes destinadas ao apoio aos portadores de necessidades 

especiais do município de Rubineia e dá outras providências), colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, o vereador Eder Guerra 

votou contrário ao Projeto, aprovado por todos; O Senhor Presidente 

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

Lei nº72/2021 (Dispõe sobre a concessão de Subvenção para entidades 

beneficentes destinadas ao apoio à criança e ao adolescente do município 

de Rubineia e dá outras providências), colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, o vereador Eder Guerra votou contrário ao 

Projeto, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº73/2021 (Dispõe 

sobre a concessão de Subvenção para entidades beneficentes destinadas ao 

apoio aos idosos do município durante o exercício de 2022 de Rubineia e 

dá outras providências), colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, o vereador Eder Guerra votou contrário ao Projeto, aprovado por 

todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar nº15/2021 - Dispõe sobre 

alteração dos percentuais das alíquotas destinadas ao Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rubinéia, 

fixadas pela Lei Complementar nº 182 , de 29 de junho de 2021 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 Complementar nº18/2021 - 
Dispõe sobre reajuste da tabela de vencimentos dos funcionários públicos 

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

colocado em votação, aprovado por todos; EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da 

palavra os vereadores Antônio Carlos Bonin, Maria Helena Rodrigues,  

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

 


