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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos nove 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 Nona 

Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta 

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

todos presente 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 Quinta Sessão 

Extraordinária realizada no dia 1 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 do Requerimento 

nº68/2021, de autoria do vereador Reginaldo Domingues, solicita 

informações quanto as Estradas que pertencem ao 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 do Requerimento nº69/2021, de autoria d vereador Eder 

Sebastião Guerra, solicita informações referente quanto a apontamentos do 

Tribunal de Contas, 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 nº70/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações se há 

possibilidade de providenciar o tombamento do prédio situado na Rua 

Cecília Meireles esquina com a rua Castro Alves, afins de preservação do 

mesmo, bem como o contexto histórico cultural onde encontra-se inserido, 

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 nº71/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro, solicita qual o prazo para que o Programa Frente de Trabalho 

passe a vigorar no município de Rubinéia, visto que já foi preenchido o 

cadastro referido para a escolha seguindo os critérios estabelecidos das 

pessoas interessadas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura do Requerimento nº72/2021 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, solicita informações a cerca das podas drásticas 

que vem acontecendo com freqüência no município considerando a existência 

da Lei Complementar Municipal nº 067/2009 Artigo 162, que orienta sobre a 

poda e manejo da arborização urbana, 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 nº73/2021 

de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente aos 

empenhos 1423/2021, 1839/2021, 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 nº74/2021 

de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, informações referente a 

Contratação de Profissional da área de nutrição, colocado em discussão, 

sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 



 
 

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 

indicação nº159/2021 de autoria da vereadora Maria H. Rodrigues: 

Determine ao setor responsável dentro da municipalidade que viabilize um 

parque infantil para ser instalado na Praça da Cohab do Distrito de 

Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº160/2021 de autoria da vereadora Maria 

H. Rodrigues: Solicita que realize estudos juntamente ao órgão competente 

afim de participar do convenio junto a Polícia Militar para a implantação 

da Atividade Delegada de Polícia no Município como também no Distrito de 

Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº161/2021 de autoria da vereadora Maria 

H. Rodrigues: Solicita que determine aos setores competentes que realizem 

estudos afim de retomar no município o Programa Navega São Paulo; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº162/2021 de autoria da vereadora Maria H. 

Rodrigues: determine que seja realizada uma revitalização no início da 

Rua Francisco Shimidt, mais precisamente em frente ao CCI até próximo a 

torre ali localizada, construindo calçadas e dispositivos de segurança 

como acostamento no Distrito de Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº163/2021 

de autoria da vereadora Maria H. Rodrigues: Solicita que juntamente aos 

órgãos competentes da municipalidade realize estudos afim de realizar a 

regularização fundiária de alguns imóveis existentes da Rua Coronel 

Francisco Shimidt a exemplo dos numerais,87,86,75,56 como demais imóveis 

que necessitem tal regularização; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº164/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que a municipalidade 

determine que o setor responsável pela municipalidade realize estudos 

afim de proceder  um concurso para a escolha do Hino Municipal de 

Rubineia; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº165/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: Determine que o setor responsável pela municipalidade reveja a 

necessidade de se fazer parceria através dos Departamentos: Social, 

Saúde, Agricultura e Meio Ambiente com o SENAR/SP; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº166/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que o setor 

responsável pela municipalidade constitua uma Comissão “Rubineia 70 

anos”, para fomentar a construção da Agenda Comemorativa ao aniversário 

do município; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº167/2021 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro: Solicita que juntamente com o setor competente realize 

estudos afim de adequar os horários de ônibus dos trabalhadores de 

Esmeralda que vem para Santa Fé do Sul, afim de atender a demanda de 

trabalhadores que queiram prestar serviços a grandes empresas, e que no 

momento não há esta possibilidade por conta dos horários que não 

coincidem; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº168/2021 de autoria do vereador Alex 

Olivo: Solicita ao setor competente que proceda o plantio de árvores no 

espaço onde está sendo construído o Centro de Cultura do nosso município. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº169/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: 

solicita que dentro das possibilidades legais se empenhe em viabilizar 
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recursos financeiros junto as esferas governamentais competentes no 

intuito de proceder a construção em nosso Município de um “Parque 

Infantil” semelhante a Cidade das Crianças da cidade vizinha de Santa Fé 

do Sul; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº170/2021 de autoria do vereador Eder 

Guerra: Indica que se  realize uma parceria com a Concessionária Elektro 

através do Projeto Iluminação Pública LED, onde os recursos utilizados no 

projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Elektro, 

regularizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

substituindo as lâmpadas convencionais por lâmpadas de Led; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº171/2021 de autoria Antonio C.Bonin: Solicita ao setor 

responsável que realize uma operação tapa buraco no entroncamento da Rua 

Érico Veríssimo com a Rua Gonçalves Dias; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº172/2021 de 

autoria Antonio C.Bonin: indica que a municipalidade solicite ao setor 

responsável que realize estudos afim de instalar um redutor de velocidade 

na Rua Gilberto Alves, próximo ao antigo matadouro municipal; 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 do Projeto de Lei nº27/2021 (“Dispõe sobre a implantação do 

projeto “Adote uma Praça” no Município de Rubinéia e dá outras 

providências”)de autoria do Legislativo, colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, Reprovado por 5 votos, sendo eles Alex 

OLivo, Antonio Carlos Bonin, Eder Sebastião Guerra, Maria Helena 

Rodrigues e Reginaldo Domingues: O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº29/2021 

(“Declara de expansão urbana a área que especifica 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 nº30/2021 (“Autoriza o Poder Executivo a realizar o distrato amigável 

bilateral com os cessionários de imóveis municipais sem a cobrança de 

multas ou quaisquer outras penalidades 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 nº32/2021 

(“Dispõe sobre as obrigações das concessionárias prestadoras de serviços 

públicos no município de Rubineia - SP, e dá outras providências”)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 Complementar 

nº11/2021 (Dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei Complementar nº 

29, de 13 de maio de 2005 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 Complementar nº12/2021 

(Dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime Próprio de Previdência 
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Social dos Servidores Públicos do Município de Rubinéia) de autoria do 

Executivo, colocado em discussão, o vereador Paulo Xavier de Jesus, pediu 

adiamento de discussão do referido Projeto, colocado em votação o pedido 

de adiamento, 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. 


