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

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Quinta 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 

Quarta Sessão Ordinária realizada no dia 22 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 nº100/2021 de autoria de 

autoria da Neuza Lodete, informações sobre as reuniões e o Plano de Ação do 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da  Criança e Adolescente), 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 nº101/2021 de autoria de autoria da Neuza Lodete, as seguintes 

informações sobre a destinação final dos resíduos 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 nº102/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva, informações 

referente a pavimentação asfáltica, 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 nº103/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra e Edilson da Silva, informações referente a 

bicicleta elétrica pertencente ao Posto de Saúde, 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 nº104/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente ao atendimento 

de Endodontia no Centro de Saúde 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 nº105/2021 de 

autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente ao Residencial 

Bela Vista, 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 nº106/2021 de autoria do vereador Eder Guerra, 

informações referente ao Processo Licitatório de concessão onerosa de uso de 

imóveis/espaços públicos, para fins de exploração comercial do prédio, 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 11/2020 de autoria do vereador Eder Guerra MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 52, de 2019, de autoria da Nobre Deputada Estadual Letícia 

Aguiar, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que altera 

a Lei Complementar n.º 1.291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de 

Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá 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 

Moção nº 12/2020 de autoria do vereador Eder Guerra moção de congratulações aos 

membros da comitiva “capota mais não breca, 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 nº253/2021 de autoria do 

vereador Edilson da Silva: solicite ao setor responsável da municipalidade para 

que realize estudos afim de solucionar o problema de escoamento de águas 
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pluviais, que já se prolonga a muito tempo no entroncamento das Ruas Castro 

Alves com a Manoel Bandeira. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº254/2021 de autoria do vereador 

Edilson da Silva: interceda junto a Diretoria do Clube CPP( Centro do 

Professorado Paulista) existente em nosso município para que estude a 

viabilidade de autorizar que servidores públicos municipais, que não sejam 

professores, que possam também se associar ao clube, utilizando do convenio 

criado através da Lei Municipal 1506/2017. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº256/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Lodete: seja realizado dentro das possibilidades 

legais, campanha de conscientização para coibir o abandono de animais domésticos 

e domesticados no Município, com fundamento na Lei Federal nº 9.605/98. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº257/2021 de autoria da vereadora Neuza Lodete: seja realizado dentro 

das possibilidades legais, a limpeza dos banheiros públicos da Praia do Sol, 

Ipanema e Praia de Esmeralda, bem como orientações aos usuários. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº258/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: determine ao setor 

responsável para proceder a revitalização do portal de entrada da Praia do Sol. 

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

da indicação nº259/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: que determine aos 

setores competentes desta municipalidade que viabilize estudos junto aos órgãos 

competentes afim de realizar a construção de um píer na Praia do Ipanema Nautic 

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

leitura da indicação nº260/2021 de autoria do vereador Alex Olivo; determine ao 

setor competente que tome providências quanto a instalação de lombada ou redutor 

de velocidade, devidamente sinalizada na Rua São Paulo entre as Rua Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, no Loteamento Mundial Golden I. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº261/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra determinar ao setor responsável que efetue 

pintura da sinalização de solo delimitando o espaço para estacionamento 

exclusivo de motos em pontos estratégicos da Avenida Presidente Castelo Branco. 

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

da indicação nº262/2021 de autoria do vereador Eder Guerra para que dentro das 
possibilidades determine ao órgão competente da municipalidade  para que seja 

refeita a Canaleta construída entre a Rua Mário de Andrade com a Rua Graciliano 

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

leitura da indicação nº263/2021 de autoria da vereadora Neuza Lodete: Campanha 

de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar 

informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução 

da incidência da gravidez na adolescência; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº264/2021 de 

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

legais solicite aos setores responsáveis pela municipalidade para realizar 

estudos afim de instalar decoração natalina na “Igrejinha do Bacuri” no final do 

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

leitura da indicação nº265/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues 
determine ao setor competente da municipalidade que proceda o plantio de árvores 

como da espécie Ipês, no canteiro central entre a Rua dos Empreendedores e a 

Estrada Joaquim Martins. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº266/2021 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais determine ao setor 

competente da municipalidade Providenciar a substituição dos copos descartáveis 

por copos permanentes aos funcionários públicos locais.  
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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 2º Turno, aprovado por todos; O Senhor 

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

de Lei nº49/2021 (Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rubinéia para 

o período de 2022 a 2025- colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação 1º TURNO, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº50/2021 (Dispõe sobre 

as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 

2018, e dá outras providencias). colocado em discussão, sem oradores, colocado 

em votação 1º TURNO, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº52/2021 

(Dispõe sobre denominação de logradouros públicos, e dá outras providencias, 

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 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. 

 


