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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 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 Oitava 

Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta 

Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a chamada, estando 

ausente o vereador Alex OLivo, estava cumprindo isolamento domiciliar e 

quarentena, pois a esposa estava positivada para Covid 19 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 Leitura e votação da Ata da 9º 

Sessão Ordinária,  realizada dia 09 de junho 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 da Moção nº04/2021, de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 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 nº176/2021 de 

autoria do vereador Reginaldo Domingues: Solicita que determine que o 

setor responsável intensifique as ações de fiscalização e aplicação de 

dispositivos legais para todos que descumprir o comunicado de isolamento 

domiciliar determinado por profissional de saúde, para todos que testarem 

positivo para Covid 19, ou que tiveram contato com positivados, no 

Distrito de Esmeralda como em todo o território da municipalidade; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº177/2021 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: Solicita que determine ao setor responsável pela municipalidade 

realize estudos a fim de construir um campo Society de futebol na Cohab 

do Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº178/2021 de autoria 

do vereador Reginaldo Domingues: Solicita que determine ao setor 

competente que verifique a possibilidade de instalação de 10 bancos na 

praça do Conjunto Habitacional Recanto dos Pássaros 2 no Distrito de 

Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº179/2021 de autoria da vereadora Maria 

H. Rodrigues: determine ao órgão competente para que o mesmo proceda 

estudos afim de instalar um parque infantil com brinquedos diversos no 

Bairro Lago do Sol, próximo a Lagoinha; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº180/2021 de 

autoria da vereadora Maria H. Rodrigues: determine ao setor de obras da 

municipalidade para que construa calçadas de 3 a 4 metros de largura nos 

terrenos que pertencem a municipalidade no Loteamento Lagoa da Garça II; 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº181/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: determine junto ao setor responsável que proceda a instalação 

de uma lombada, devidamente sinalizada na “Estradinha de Terra” que liga 

o Porto de Areia a Estrada Municipal Vereador Fidelcino José de Jesus; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 
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leitura da indicação nº182/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: determine que os setores responsáveis pela municipalidade 

proceda estudos afim de ver a legalidade de conceder auxílio alimentação 

para os Conselheiros Tutelares de nosso município; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº183/2021 de autoria da vereadora Maria H. Rodrigues: busque recursos 

nas esferas competentes afim de que seja instalado salas de informática 

devidamente equipadas nas escolas do município; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº184/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: solicita que o setor 

responsável pela municipalidade proceda a pintura de solo das faixas de 

pedestres de frente a escola EMEIEF Professora Maria Angelina de Mattos 

Azevedo Novaes no Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº185/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: busque os meios viáveis para dar 

continuidade do Conselho Comunitário de Segurança- CONSEG- no município 

de Rubinéia; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº186/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: que seja realizado no mês de agosto de 2021, a vacinação 

Antirrábica (contra raiva animal) em gatos e cachorros em todo o 

município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº187/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: que seja realizado a manutenção dos mata burros e das estradas 

rurais do município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº188/2021 de autoria do vereador 

Eder Guerra: determine ao setor responsável da municipalidade a roçagem e 

a construção de aceiros na área de vegetação que compõe as áreas verdes 

do município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 
fizesse a leitura da indicação nº189/2021 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues: determine ao setor responsável que realize a 

instalação de portas no Centro comunitário de Esmeralda; 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 da Projeto de Resolução nº02/2021 (Cria a Procuradoria Especial 

da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do Município de Rubinéia, Estado 

de São Paulo e dá outras providências)- de autoria do Legislativo, 

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

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar nº12/2021 (Dispõe sobre alíquotas 

destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Rubinéia)- de autoria do Legislativo, 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 nº33/2021 (Dispõe sobre a concessão de 

Subvenção para entidades beneficentes destinadas ao apoio aos idosos do 

município de Rubinéia e dá outras providencias)- de autoria do Executivo, 

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

todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 
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fizesse a leitura do Projeto de Lei nº34/2021 (Dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Turismo de Rubinéia e dá outras providencias)- de autoria do 

Executivo, 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 nº35/2021 (Dispõe sobre 

alteração na Lei Municipal nº 1678, de 29 de abril de 2021, que concede 

descontos em débitos provenientes de cessão de uso de imóveis municipais 

e dá outras providências)- de autoria do Executivo, 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 nº36/2021 (Cria a Gratificação por Desempenho 

de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos Militares 

do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São 

Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o Município de Rubineia, 

e dá outras providências)- de autoria do Executivo, colocado em 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram  da palavra os vereadores Antônio Carlos 

Bonin, Neuza Ribeiro, Maria Helena Rodrigues 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. 


