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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 Oitava 

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 7º Sessão 

Extraordinária,  realizada dia 22 de novembro 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 

nº125/2021 de autoria de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre os recursos recebidos relativo a Lei ALDIR BLANC, 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 nº126/2021 de autoria de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro, informações sobre a atual situação dos motoristas da 

prefeitura Municipal 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 nº127/2021 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre o Centro 

Cultural, 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 nº128/2021 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente ao Empenho 

4709/2021 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 nº129/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, 

informações referente ao atendimento no prédio do museu, 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 nº289/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine que os 

setores responsáveis pela municipalidade realizem estudos afim de avaliar 

a possibilidade de construção de um monumento em homenagem ao ex-vereador 

e saudoso João Barbi Dogui montado em um cavalo.O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº290/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: determine aos setores 

competentes desta municipalidade que viabilize a instalação de ar 

condicionado no Centro Comunitário de nosso município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº291/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, que seja providenciado placa de sinalização de lombada, na 

Estrada Municipal RBN 342 ao lado do Loteamento Campos II. O Senhor 



 
 

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 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº292/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, a poda de árvores (mangueiras) na Travessa José Roberto de 

Oliveira entre a Nicola Balbi, no Loteamento Lagoa da Garça II. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº293/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, a aquisição de computador para o Posto de Saúde do Distrito de 

Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº294/2021 de autoria da vereadora Neuza 

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

possibilidades legais, viabilize estudo sobre criação de cadastro 

municipal de protetores de animais no município de Rubineia. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº295/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro; juntamente 

com o Setor competente que seja realizado dentro das possibilidades 

legais, a manutenção da cobertura do barracão da praça Osmar Novaes.O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº296/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine ao setor 

competente da municipalidade que realize instalação de ar condicionado no 

prédio da fisioterapia como também na sala de espera(recepção) do Centro 

de Saúde. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº297/2021 de autoria da vereadora Maria 
Helena Rodrigues, para que dentro das possibilidades legais determine ao 

setor competente da municipalidade que proceda a revitalização do Portal 

de entrada de nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº298/2021 de autoria 

da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades 

legais determine ao setor competente da municipalidade para proceder a 

manutenção e revitalização dos prédios públicos pertencentes a 

municipalidade no entorno da Praia do Sol, O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº299/2021 

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

possibilidades legais determine que seja realizado a troca das lâmpadas 

da praça do skate. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº300/2021 de autoria do vereador 

Antônio Carlos Bonin: dentro das determinações legais, busque junto aos 

responsáveis pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

que organizam e executam o censo demográfico em nosso município, a 

possibilidade do mesmo ser feito por bairros, loteamentos e setores 

discriminando os mesmos separadamente. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº301/2021 de 

autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: para que determine ao setor 

competente para proceder uma operação tapa buraco no cruzamento das Rua 

Gonçalves Dias com a Rua Tom Jobim localizado na Cohab Grandes Lagos. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº302/2021 de autoria do vereador Antônio Carlos 

Bonin: para que determine ao setor competente tome as devidas 

providencias no sentido de resolver o problema do “Piso” do barracão da 
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feira do produtor, localizado na Praça Osmar Novaes; 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 Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº63/2021 - Dispõe sobre 

alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 29 de maio de 

2013 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 

nº64/2021 -Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1668, de 1 de fevereiro 

de 2021, que dispõe sobre doação de terreno para fins de regularização 

fundiária 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 

nº65/2021 - Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da 

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 nº66/2021 

(Autoriza o município a realizar os procedimentos necessários para 

aprovação da expansão das redes de distribuição de água potável, coleta 

de esgoto sanitário e distribuição de energia elétrica e iluminação 

pública junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 

Paulo e outros órgãos licenciadores necessários e dá outras 

providências), colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

o vereador Eder Guerra votou contrário ao Projeto, aprovado por 8 votos; 

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, o vereador Paulo Xavier pediu vista do Projeto, 

colocado em votação o pedido de vista, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº16/2021 - Dispõe sobre ajustes da Lei 

Complementar nº 29, de 13 de maio de 2.005, aos termos da Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 novembro de 2.019, 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 nº17/2021 -Institui o Regime de Previdência 

Complementar no âmbito do Município de Rubineia; fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 



 
 

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 

de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano 

de benefícios de previdência complementar; e dá outras providências, 

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, O 

Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em votação Secreta o 

Projeto de Decreto Legislativo nº24/2021 que Outorga título de cidadão 

Rubineiense ao Senhor Emerson Esteves, de autoria do vereador Eder 

Guerra, colocado em votação secreta, sendo aprovado por 7 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. 

 


