
 
 

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 

Ata da Quinta  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

Aos 14 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às dezoito 

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 Quinta 

Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Décima Quarta 

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

ausente o vereador Alex Olivo 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 Quarta Sessão Ordinária realizada no dia 28 de março 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 nº37/2021, de autoria do vereador Reginaldo Domingues, 

solicita informações sobre de quem é a responsabilidade de promover a 

desbaratização no município e 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 nº38/2021, de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues, solicita manutenção no Centro Comunitário 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 nº39/2021 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro, solicita informações a respeito do Conselho Tutelar, 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 nº40/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

solicita informações a respeito de substancia que deságuam no córrego da 

mula oriundas de Santa Fé do Sul, 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 nº41/2021 

de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin, pede informações a respeito 

de ações que o Setor Social vem realizando, 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 nº42/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de Jesus, pede 

informações a respeito de gastos com diárias no setor da saúde, 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 nº43/2021 de autoria do vereador Paulo Xavier de 

Jesus, solicita informação quanto ao atendimento da indicação nº 74/2021, 

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 nº44/2021 de autoria do vereador Paulo 

Xavier de Jesus, Edilson da Silva e Neuza Ribeiro, solicita informações 

referente ao Iprem, 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 nº45/2021 de 
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autoria do vereador Eder Guerra, solicita lista de vacinação Covid, 

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 nº91/2021 de autoria do vereador Edilson 

da Silva: Solicita  a compra de um gerador de energia para a saúde ; O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº92/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: 

solicita mutirão de limpeza nas ruas; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº93/2021 de 

autoria do vereador Edilson da Silva: Solicita que a municipalidade 

termine a revitalização dos canteiros da avenida; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº94/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita que a 

municipalidade disponibilize um telefone para denuncias; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº95/2021 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita 

intensificação de limpeza no cemitério;O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº96/2021 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: Solicita a abrangência no atendimento 

da casa da agricultura; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº97/2021 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro : Solicita a disponibilização de uma gente de 

saúde para Esmeralda; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº98/2021 de autoria do vereador 

Alex OLivo: Solicita que roçassem nas margens das pistas; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº99/2021 de autoria do vereador Alex Olivo: solicita operação 

tapa buraco na estrada Joaquim Martins; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº100/2021 de 

autoria do vereador Alex OLivo: Indica que uma área de lazer no 

loteamento Praia Ilha do Sol; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº101/2021 de autoria 

do vereador Alex Olivo: Solicita que seja realizada manutenção na entrada 

do Bairro do Bacuri; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº102/2021 de autoria da 

vereadora Luciana Batista: Solicita ampliar os espaços para descarte de 

lixo eletrônico ; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº103/2021 de autoria da 

vereadora Luciana Batista: Solicita que crie um canal eletrônico para 

receber doações; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº104/2021 de autoria da vereadora 

Luciana Batista: Indica intensificação de apoio as famílias pelo setor da 

saúde; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº105/2021 de autoria da vereadora Luciana 

Batista: Indica que a municipalidade disponibilize uma lista de 

profissionais liberais e autônomos em seu site; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº106/2021 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: Solicita ao 

Executivo que atenda as indicações dos vereadores; O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº107/2021 de autoria do vereador Edilson da Silva: Solicita ao Executivo 
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que realize uma operação tapa buraco nas ruas; 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: Não 

havendo 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. 


