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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos quatorze dias do mês de setembro 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 Décima Terceira 

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 12º Sessão 

Ordinária, realizada dia 24 de agosto 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 nº82/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre o empenho nº 3432, uso de 

recursos do Conselho Municipal 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 nº83/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre estudos e ou Projeto de ampliação do cemitério do município 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 nº84/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a reforma e ampliação do Prédio 

da Escola Maria Angelina, no Distrito de Esmeralda, 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 

nº189/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: determinar ao setor 

competente que proceda a manutenção e troca das lâmpadas dos postes de 

iluminação pública pelo município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº190/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: dentro das possibilidades legais, 

implantação de sinalização de trânsito, tais como, lombada, sinalização 

horizontal e vertical na Rua dos Empreendedores, acesso ao antigo bairro 

Distrito Industrial.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº191/2022 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro: realize a divulgação da Lei nº1700/2021 Nasce uma criança, 

planta-se uma árvore, durante os encontros roda de conversa com as 

gestantes. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº192/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: realize a implantação de cursos de culinária e ou artesanato no 

Bairro do Bacuri. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº193/2022 de autoria da vereadora 

Maria Helena: para que determine ao setor competente da municipalidade 

para implantar iluminação no Campo de Futebol do Distrito de Esmeralda.O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº194/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: 

solicite junto aos órgãos competentes da municipalidade estudos visando 

providenciar a implantação de iluminação Pública, no campinho de futebol 
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existente na Prainha de Esmeralda, neste Município. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº195/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: dentro das possibilidades 

legais construa uma “quadra de areia” ao fundo da quadra da Escola do 

Distrito de Esmeralda.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº196/2022 de autoria do vereador 

Antônio Bonin: realize um estudo junto ao setor competente da 

municipalidade visando a possibilidade de rever os horários que são 

oferecidos a alimentação aos alunos das escolas da rede municipal, como 

também implementar o cardápio oferecido nas primeiras horas do dia. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº197/2022 de autoria do vereador Antônio Bonin: 

realize reuniões e encontros semestrais com todos os empresários e 

empreendedores do Município e Distrito de Esmeralda, afim de  discutir as 

dificuldades e ouvir os anseios desta classe que diariamente tem lutado 

para contribuir com o progresso do nosso município.O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº198/2022 de autoria do vereador Antônio Bonin: que adote as providencias 

legais com o intuito de construir uma faixa de pedestres elevada nas 

proximidades do Centro de Saúde de nosso município, mais precisamente na 

Rua Castro Alves.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº199/2022 de autoria do vereador 

Aparecido Oliveira: determine aos setores responsáveis que viabilize a 

instalação de energia elétrica na parte interna do cemitério, próximo ao 

cruzeiro.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº200/2022 de autoria do vereador Aparecido 

Oliveira: determine que o responsável pelo setor realize um estudo 

objetivando a viabilidade de extensão do horário de atendimento da 

farmácia municipal conforme as necessidades da população. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº201/2022 de autoria do vereador Aparecido Oliveira: determine 

ao órgão responsável que viabilize transporte público no horário das 12 

horas para os munícipes que residem nos bairros Lagoa da Garça I e II se 

deslocarem ate o centro da cidade. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº202/2022 de 

autoria do vereador Aparecido Oliveira: para que dentro das possibilidades 

legais realize um estudo junto ao setor competente da municipalidade com a 

finalidade de se fazer doação de uma área para a associação dos moradores 

do Bairro Lagoa da Garça juntamente com os moradores do Bairro Porto do 

Sol e Clone para a construção de sua sede social. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº203/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: dentro das possibilidades 

legais determine ao setor competente para que realize a construção de 

quebra molas devidamente sinalizadas nas vias que foram comtempladas 

recentemente com asfalto, tais como a Estrada Jose Brancalhone e a via que 

divide os bairros Porto do Sol e Lagoa da Garça. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº204/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: dentro das possibilidades 

legais determine que seja revitalizado toda a sinalização de solo 

compreendidos ao redor da rotatória que dá acesso a Estrada Valdomiro 

Cordeiro e  Armando Nicoleti, próximo a peixaria do “Lico”.O Senhor 



 
 

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 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº205/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva: para que 

dentro das possibilidades legais, solicite ao setor responsável da 

municipalidade para que realize estudos afim de solucionar o problema de 

escoamento de águas pluviais, que já se prolonga a muito tempo no 

entroncamento das Ruas Castro Alves com a Manoel Bandeira, motivo que 

levou este vereador a solicitar por inúmeras vezes através de indicações a 

solução deste problema antigo.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº206/2022 de autoria 

do vereador Edilson da Silva: determine ao setor responsável que busque 

alternativas afim de dar manutenção no cruzamento das vias Fausto 

Gonçalves Medeiros com a Rua Fortunato Cesar Roveran, onde na localidade 

há um problema recorrente de escoamento de água, sendo necessário a 

existência de uma canaleta para sanar o problema.O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº207/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva: para que dentro das 

possibilidades legais e regimentais, atenda as indicações ora propostas 

por esta Casa de Leis de um modo geral, assim sendo, deliberando para que 

todos os vereadores tenham os seus pedidos atendidos em consonância com a 

necessidade da população.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº208/2022 de autoria 

do vereador Reginaldo Domingues: para que dentro das possibilidades 

legais, determine a reabertura da antiga “Estrada da Reserva” ( Estrada da 

Pedreira) do Distrito de Esmeralda.O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº209/2022 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: para que dentro das 

possibilidades legais, determine que os setores responsáveis façam estudos 

afim de ampliar o abrigo da Praça Valdenir Cavalcanti do Distrito de 

Esmeralda, afim de proporcionar melhor conforto para a população nas 

intempéries climáticas.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº210/2022 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro: seja realizado dentro das possibilidades legais, introduzir 

atividades físicas com acompanhamento de Educador Físico, no Distrito de 

Esmeralda.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº211/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo: dentro das possibilidades legais determine que os setores 

responsáveis realize estudos afim de melhorar o  acostamento da Estrada 

Jose Brancalhone, que recebeu recentemente a malha asfáltica, colocando em 

risco a segurança de pedestres. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº212/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: dentro das possibilidades legais determine que o 

setor responsável pela municipalidade realize manutenção no cruzamento das 

vias José de Alencar com a Rua Manoel Bandeira, onde que com a ação do 

tempo vem danificando a canaleta ali existente. 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 Lei nº27/2022 

(Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária 

para o Exercício de 2023, e dá outras providencias)colocado em discussão, 
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sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei 

nº28/2022 (Dispõe sobre o atendimento psicológico para as gestantes no 

munícipio de Rubineia, e dá outras providencias)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 nº29/2022 (Dispõe sobre denominação de prédio público, e dá outras 

providencias)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 nº30/2022 (Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos, e dá outras providencias)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 nº33/2022 (Abre no orçamento vigente crédito adicional 

suplementar e da 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 Projeto de Resolução 

nº05/2022 (Institui na Câmara Municipal de Rubinéia, o Programa “Conheça o 

Legislativo”, e dá outras providências)colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos. 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. 


