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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um( Sessão 

realizada nesta data mediante solicitação por escrito dos vereadores para 

adiamento da Sessão que seria realizada dia 25 de setembro, por motivo da 

morte do pai do Presidente, adiando assim, a referida Sessão para o dia 

01 de setembro), às dezenove 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 Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, estando ausente o vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira 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 Primeira 

Sessão Ordinária realizada no dia 11 de agosto do corrente ano, na qual o 

vereador Alex Olivo 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 nº82/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente ao 

Programa Rotas Rurais - que prevê o mapeamento das propriedades, das 

estradas e da entrada da propriedade rural, levando mais desenvolvimento 

e segurança para o campo., 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 nº83/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações referente ao 

Recadastramento dos servidores ativos-segurados da Previdência 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 nº84/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, informações referente a troca de piso da creche, 

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 nº85/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus , solicita informações referente a folha de pagamento com 

funcionários da 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 nº86/2021 

de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, solicita informações 

referente a Convênios, 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 06/2021 de autoria do 

Vereador Paulo Xavier de Jesus em homenagem ao empresário Sérgio Almeida, 

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 nº211/2021 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: indica que a municipalidade realize ações no objetivo 

de inibir que automóveis e demais meios de locomoção infrinjam as Leis de 

transito, ao passar por cima da guia da Rua José Luis Correia e 

adentrando diretamente na Rodovia próxima ao Portal da Cidade. O Senhor 
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Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº212/2021 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: 

indica que seja instalado 2(dois) redutores de velocidade com as devidas 

sinalizações na Rua Abílio Alves, na altura dos números 700 e 800 no 

Bairro Lagoa da Garça II. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº213 indica que a 

municipalidade realize estudos afim de instalar tubulações para escoamento 
de águas pluviais próximo a “Chácara da família Nunes” na entrada da 

cidade .O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº214/2021 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: indica que a municipalidade determine ao setor 

responsável para que disponibilize um local para a utilização do 

triturador de galhos da municipalidade, dando um destino para os  galhos 

provenientes das podas das árvores e distribuindo o resíduo que serve 

como adubo aos agricultores e demais pessoas interessadas dentro da 

municipalidade e Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº215/2021 de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: indica que a municipalidade 

busque juntamente ao órgão responsável meios de instalação de placas de 

sinalização identificando o Loteamento Residencial Rubinéia, na Rodovia 

próximo a Rotatória da entrada da cidade. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº216/2021 de 

autoria do vereador Eder Guerra: determine ao setor competente para que 

providências urgentes sejam tomadas visando retirar o lixo aos arreadores 

da lagoinha próximo a Cohab Grandes Lagos, como também dar manutenção na 

cerca de madeira que margeiam a mesma e principalmente executar obras de  

desassorearão da referida lagoa. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº217/2021 de autoria 

da vereadora: Neuza Ribeiro Solicita que seja realizada a coleta de 

resíduos, no bairro Rural do Bacuri. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº218/2021 de 

autoria da vereadora: Neuza Ribeiro Solicita a proibição do 

estacionamento em um dos lados da Rua João de Oliveira Lopes, na altura 

do Bairro Jardim dos Poetas, pois devido a largura reduzida da via e o 

grande volume de veículos, dificulta o trânsito e vindo a acarretar 

acidentes no local. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº219 de autoria do vereador: Eder 
Guerra Solicita que determine ao setor competente para que providencie a 

limpeza na Praça da Cohab Grandes Lagos ao lado da  rua Humberto de 

Campos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº220/2021 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues: indica que determine ao setor competente da 

municipalidade a construção de redutores de velocidade devidamente 

sinalizados na Rua José Luis Correia. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº221/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: determine ao setor competente da 

municipalidade que realize estudos afim de reformar o prédio que é 

destinado a área de alimentação na orla da Prainha do Distrito de 

Esmeralda, como também assim que realizada a devida manutenção que o 

Poder Executivo incentive a abertura de um novo comercio no referido 

prédio.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 
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fizesse a leitura da indicação nº222/2021 de autoria da vereadora: Neuza 

Ribeiro verifique a possibilidade de realizar a e reforma da pista de 

skate na praça próxima ao Ginásio de Esportes, Mario Covas, salientando a 

necessidade de executar a recuperação do paisagismo daquela localidade. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº223/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: indica que a municipalidade disponibilize um profissional com 

uma estrutura básica adequada para realizar atendimentos no Distrito de 

Esmeralda na área de psicologia. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº224/2021 de autoria 

do vereador Alex Olivo: Solicita que realize manutenção na “Rampa” de 

embarque e desembarque de barcos na orla do rio no final da Rua São Paulo 

no Loteamento Mundial Golden I; 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 

Veto nº1/2021 (Projeto de Lei nº26/2021 Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

Publicar no Portal da Transparência, os Saldos de estoques de 

medicamentos e insumos para atenção à saúde no Município de Rubinéia e dá 

outras providências- Legislativo)– Autoria Executivo Municipal. 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 nº39/2021 (Dispõe sobre denominação de 

logradouros públicos, e dá outras providencias- Loteamento  Porto do 

Sol)- Autoria Legislativo 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 Projeto de Lei 

nº43/2021 (Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 

95, de 29 de maio de 2013 e dá outras providências) – Autoria Executivo 

Municipal. colocado em discussão, o vereador Paulo Xavier de Jesus 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 nº45/2021 (Estabelece Diretrizes para 

a Implantação do Programa "Rede de Proteção da Mulher" no Município de 

Rubineia.)- Autoria Legislativo 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 Projeto de 

Lei nº46/2021 (Institui  no Município de Rubineia a Semana da Juventude, 

a ser realizada, anualmente, a partir do dia 12 de Agosto.)- Autoria 

legislativo 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 Projeto de Lei nº47/2021 (Dispõe 

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

Autoria Legislativo 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 Projeto de Lei 

nº48/2021 (Torna obrigatória a apresentação de carteira de vacinação no 

ato da matrícula junto às escolas municipais da rede pública e privada, 

no município de Rubinéia – SP, e dá outras providências) – Autoria 



 
 

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 

Legislativo 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 Projeto de Lei Complementar 

nº14/2021 (Autoriza a Criação de Cargos Temporários, Respectivos 

Provimentos e dá outras providencias)- – Autoria Executivo Municipal. 

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, O Senhor Presidente solicitou que fosse 

colocado em votação Secreta o Projeto de Decreto Legislativo nº19/2021 

que Outorga título de cidadão Rubineiense ao Senhor Gustavo Santana de Sá 

da Conceição, de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues, colocado em 

votação secreta, sendo aprovado por 7 votos apurados através das cédulas. 

O Senhor Presidente solicitou que fosse colocado em votação Secreta o 

Projeto de Decreto Legislativo nº20/2021 que Outorga título de cidadão 

Rubineiense ao ao Excelentíssimo Senhor Deputado Marco Vinholi, de 

autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues, 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.  

     

 

 

                            Edilson da Silva 

                               Presidente 

 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vice Presidente 

 

 

 

 

Neuza G. Ribeiro Lodete 

1ª Secretária  

 

 

 

 

Aparecido A. de Oliveira 

2ª Secretário  

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 

 


