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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos vinte e tres dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois 

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 Quarta Sessão 

Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da 

Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando todos presentes 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 3º Sessão Ordinária,  

realizada dia 9 de março 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 nº26/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a questão dos materiais 

pedagógicos, atas, cadernetas entre outros, que foram descartados no 

espaço do antigo Senar, onde são depositados os resíduos de podas e 

entulhos, 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 nº27/2022 de autoria do 

vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente a empresas que 

forneceram materiais de informática de janeiro de 2021 até a presente 

data, 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 nº28/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro, informações sobre as qualificações/formação dos ocupantes de 

cargos de diretores, responsáveis pelos departamentos municipais, 

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 nº29/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, informações referente as obras de recape asfáltico do Loteamento 

Clone e Lagoa da Garça, 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 nº30/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a execução da Lei 

Municipal 1681/2021 “Dispõe sobre o censo animal, visando o controle 

populacional de animais domésticos 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 Requerimento nº31/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, 

informações referente as obras de construção das moradias do 

empreendimento habitacional de interesse social RUBINÉIA-D, 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 nº32/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, 
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informações referente ao não atendimento da Indicação nº157/2021, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura do Requerimento nº33/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, informações contendo cópia da folha de pagamento de todos os 

servidores que fazem parte do quadro funcional da municipalidade, 

especificando detalhadamente desde o mês de janeiro de 2021 até a 

presente data, os valores dos seguintes itens e o nome dos mesmos, 

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 nº34/2022 de autoria do vereador Paulo 

Xavier, informações referente a empenhos disponibilizados no Portal de 

Transparência 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 da Moção de Congratulações 

nº05/2022 de autoria de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, ao 

Policial Militar Renan dos Santos de Oliveira, 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 de 

Congratulações nº06/2022 de autoria de autoria do vereador Paulo Xavier 

de Jesus, ao agente da Polícia Civil senhor Adair Dias de Freitas Junior, 
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 nº62/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais instale uma 

academia ao Ar Livre na praça do Loteamento Lagoa da Garça II. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº63/2022 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para 

que dentro das possibilidades legais, realize estudos junto aos órgãos 

competentes para proceder o retorno do Programa Navega São Paulo para o 

nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº64/2022 de autoria da vereadora 

Maria Helena Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais, 

determine ao setor competente que proceda ao plantio de árvores no espaço 

que foi construído o Centro de Cultura de nosso município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº71/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: seja designada 

a Fonoaudióloga para atender as crianças e adolescentes do Distrito de 

Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº72/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: para que realize rodas de conversas, nos bairros, Distrito de 

Esmeralda, Brisa d’ Oeste e Bacuri para ouvir os anseios da população.O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº73/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

realize estudos para instituir a Tarifa Social de Água e Esgoto no 

município de Rubineia. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº74/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: realize campanha de valorização do comércio 

local, encabeçando ações de apoio aos microempreendedores, através de 
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serviços de orientação promovidos por órgãos como a Fundação de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico (Fumtur) e parcerias com o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº75/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: garantia de transporte 

com motorista designado,  aos sábados do Distrito de Esmeralda até o 

município de Santa Fé do Sul. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº76/2022 de autoria 

do vereador Eder Guerra: determine ao setor responsável pela 

municipalidade para proceder a manutenção no parquinho para crianças 

instalado no Ipanema Nautic Camp; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº77/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: determine ao setor responsável pela 

municipalidade para dar manutenção no acostamento da estrada Valdomiro 

Cordeiro. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº78/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo: proceder uma revitalização na rotatória que dá acesso a entrada 

dos Loteamentos Lagoa da Garça e Clone, como também instalação de 

iluminação em toda a sua extensão; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº79/2022 de 

autoria do vereador Alex Olivo: determine ao setor competente da 

Municipalidade, a fim de proceder a instalação de redutores de velocidade 

na Avenida Vandira Ferreira Lopes no Loteamento Praia Ilha do Sol, com as 

devidas sinalizações adequadas; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº80/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: implantar no Loteamento Praia Ilha do Sol uma 

área de lazer, com mecanismos de entretenimento para atender a todas as 

faixas etárias daquela localidade; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº81/2022 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: proceda a poda de árvores que 

estão entre os fios de energia elétrica em toda a extensão do Distrito de 

Esmeral; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº82/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: proceda o patrolamento das estradas rurais de nosso Distrito 

de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº83/2022 de autoria da vereadora 

Maria Helena Rodrigues: determine ao setor competente que proceda 

instalação de iluminação pública nos seguintes pontos:Rua Salvador Sales( 

próximo a Creche municipal)Rua José Luiz Correia - 03 pontos de luz, 

Distrito Industrial – 02 braços de luz; Não havendo mais matéria para a 

fase de expediente passou-se para a fase do Intervalo Regimental, o 

vereador Alex Olivo 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 

Projeto de Lei Complementar nº15/2022 - Autoriza a Criação de Cargos 

Temporários, Respectivos Provimentos e dá Outras Providências, colocado 

em discussão, sem oradores, colocado em votação nominal, aprovado por 

todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 
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fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar nº16/2022 Dispõe sobre 

alterações na Lei Complementar nº 82, de 30 de março de 2012 e dá outras 

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

aprovado por todos; EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da palavra os 

vereadores, 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 nº02/2022 que 

Outorga título de cidadã Rubineiense a Senhora Carla Margareth Ribeiro da Costa 

de autoria do vereador Eder Guerra, colocado em votação secreta, sendo aprovado 

por 8 votos apurados através das cédulas. O Senhor Presidente solicitou que 

fosse colocado em votação Secreta o Projeto de Decreto Legislativo nº03/2022 que 

Outorga título de cidadão Rubineiense ao Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo 

Pignatari de autoria do vereador Edilson da Silva, colocado em votação secreta, 

sendo aprovado por 8 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. 

 


