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Ata da Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos oito dias do mês de junho 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 Nona Sessão Ordinária do Segundo 

Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, 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 8º 

Sessão Ordinária, realizada dia 25 de maio do corrente ano, na qual o 

vereador Eder Guerra 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 nº60/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro, esclarecimentos sobre os professores 

classificados no Processo Seletivo Simplificado 02/2022, 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 nº61/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre a possibilidade de oferecer atendimento domiciliar do profissional 

de fisioterapia  no Bairro Rural do Bacuri, 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 

nº62/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações acerca da 

contratação de Microempreendedor Individual (MEI) pela 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 nº63/2022 de autoria 

do vereador Paulo Xavier, informações referente a Casa de Apoio, 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 nº64/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, 

informações referente a escala de trabalho e plantão dos motoristas 

lotados no Departamento 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 da Moção nº09/2022 de 

autoria da vereadora Maria Helena, congratulações ao deputado Itamar 

Borges, 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 nº10/2022 de autoria do vereador Edilson da 

Silva, pesar pelo falecimento da senhora Antônia Olivo, 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 nº132/2022 de autoria do vereador Aparecido Antônio de Oliveira: 

realize um estudo juntamente aos órgãos competentes da municipalidade, no 

intuito de elaborar um projeto de Lei onde a condução em vias públicas, 

logradouros ou locais de acesso público, seja  exigida a utilização de 

coleira, guia curta de condução, focinheira e enforcador, para cães de 

porte grande como os  da raça Pit bull, Rottweiler e outros.O Senhor 
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Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº133/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: determine 

ao setor competente da municipalidade a confecção e fixação de placas de 

sinalização indicando os nomes das Ruas nas esquinas do Distrito de 

Esmeralda. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº134/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: solicite junto aos órgãos competentes da municipalidade que 

providencie a revitalização de iluminação Pública, existente em toda a 

extensão da Praia do Distrito de Esmeralda, neste Município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº135/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: proceda a 

manutenção na iluminação das praças existentes no Distrito de Esmeralda, 

tais como a Praça Edinalva Cavalcante e a que fica localizada no Conjunto 

Habitacional Recanto dos Poetas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº136/2022 de autoria 

do vereador Antonio Bonin: determine ao setor responsável para realizar a 

manutenção e limpeza das estradas rurais que não receberam a perenização, 

como também dar uma atenção especial na estrada que é denominada como RB 

que é seguimento da 326, que hoje dá acesso a Ponte Rodoferroviária, a 

qual necessita de reparos com certa urgência. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº137/2022 de autoria do vereador Antonio Bonin: realize manutenção no 

Estádio Municipal Luizão, tais como substituição de lâmpadas e  portas nos 

vestiários, como também recolocação de areia ao redor do campo, executar a 

compactação do campo que foi recentemente revitalizado para ter melhor 

nivelamento e por fim realizar uma limpeza em toda a sua extensão. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº138/2022 de autoria do vereador Aparecido Antônio 

de Oliveira: dentro das possibilidades legais, determine ao setor 

responsável pela municipalidade no intuito de realizar melhorias na “via” 

que dá acesso entre a Estrada Vereador Fidelcino José de Jesus e o Porto 

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

fizesse a leitura da indicação nº139/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena: para que dentro das possibilidades legais, realize estudos no 

sentido de proceder manutenção na lombada existente na Alameda Dr. Adail 

Aparecido Ferreira, na altura do numeral 700, onde a mesma não inibi a 

velocidade, por estar rebaixada demais. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº140/2022 de 

autoria do vereador Antonio Bonin: determine que seja realizado uma 

limpeza na sala que os médicos utilizam para dar atendimento no Bairro do 

Bacuri, uma vez que poderia ser realizado na semana do atendimento com 

antecedência. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº141/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra: para que dentro das possibilidades legais, determine que uma 

equipe do órgão competente faça uma visita no entroncamento da Avenida 

Olavo Bilac com a Rua Cassimiro de Abreu, haja vista que naquela 

localizada há indícios de um vazamento de água. 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 



 
 

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 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº20/2022 

(“Dispõe sobre o reajuste do auxilio alimentação dos servidores públicos 

da Câmara Municipal de Rubinéia) 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 nº21/2022 

(“Inclui programas na Lei nº 1715, de 9 de dezembro de 2021, autoriza o 

Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências).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. 


