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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Sexta 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 5º Sessão Ordinária,  

realizada dia 13 de abril 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 nº42/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, Encaminhar Cópia das Atas do Conselho 

do Fundeb/ Parecer, no período de 01.10.2021 à 30/04/2022, 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 nº43/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, 

qual motivo a municipalidade não realizou uma licitação para o 

fornecimento destes itens, uma vez que este valor seria obrigatório por 

Lei a realização de um processo Licitatório, 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 nº44/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre material apostilado de Língua Inglesa para Educação Infantil, 

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 nº45/2022 de autoria do vereador Paulo 

Xavier, Fornecer folha de pagamento mensal de todos os profissionais que 

receberam pelo FUNDEB durante o ano de 2021,discriminando nomes e valores 

recebidos no mês de referência, 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 nº46/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a colocação de 

postes de iluminação na Praça Osmar Novaes, 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 nº47/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, informações 

referente a instalação de guias nas calçadas de nosso 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 nº48/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, 

Por qual motivo não foi realizado Licitação para o fornecimento destes 

produtos, 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 nº49/2022 de autoria do 
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vereador Eder Guerra, Quanto a obra de construção da ciclovia em nosso 

município, quem é a pessoa responsável pela municipalidade em acompanhar 

a obra, 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 nº50/2022 de autoria do 

vereador Eder Guerra, Quantos veículos, Maquinas e caminhões a Prefeitura 

Municipal possui em sua frota atualmente? Descriminar por município e 

Distrito de Esmeralda, colocado em discussão, sem oradores, colocado em O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da Moção nº07/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva, MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÕES PELO ANIVERSÁRIO DE 100 (CEM) ANOS DO GRANDE ORIENTE DE 

SÃO PAULO – GOSP, colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos; votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº101/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva: determine 

junto ao setor competente dessa municipalidade visando a instalação da 

Bandeira de nosso município, na rotatória de acesso ao nosso município 

localizado próximo ao Loteamento Mundial Golden. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº102/2022 de autoria do vereador Eder guerra: realize estudos juntamente 

com os setores responsáveis para acrescentar mais horário de transporte 

de ônibus para Santa Fé do Sul aos sábados. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº103/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: a sequência de estudos referentes 

a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério, envolvendo os 

profissionais da Educação,  após mudanças concretizadas pelo jurídico. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº104/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

juntamente com o Setor competente, para que seja divulgado no site da 

prefeitura Municipal, os Conselhos Municipais(membros), datas e locais de 

reuniões e a devida pauta (com antecedência). O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº105/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor 

competente dentro das possibilidades legais, a construção de um mirante 

turístico no Antigo Porto Tabuado, afim de propiciar atrativo turístico. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº106/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades legais, à 

instalação de sinalização de trânsito, horizontal (faixas de pedestres), 

nas proximidades dos prédios escolares do município. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº107/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: que seja revisto o 

edital do processo  seletivo  do Magistério, acrescentando que a forma de 

pagamento será  por cinco semanas, exceto para os profissionais que forem 

chamados para eventualidade.  O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº108/2022 de autoria 

do vereador Paulo Xavier: para que dentro das possibilidades legais,  

faça uma operação tapa buraco em toda a extensão da Estrada Municipal 

Vereador Fidelcino José de Jesus. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº109/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades 
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legais,  determine ao setor responsável pela municipalidade que proceda a 

ligação dos postes de energia da Praça Osmar Novaes recém instalados; 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 do Projeto de Decreto Legislativo nº04/2022 (“Dispõe sobre o 

julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Rubinéia, relativas ao 

Exercício de 2019 TC 00004813.989.19-1”), colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação nominal, aprovado por todos( ficando as 

contas aprovada conforme Parecer do Tribunal de Contas); O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº19/2022 (“Dispõe sobre a Revisão Geral 

Anual dos Subsídios dos Agentes Políticos e da remuneração dos Servidores 

Públicos da Câmara Municipal de Rubinéia”)Autoria Legislativo Municipal, 

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 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. 


