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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Oitava Sessão Ordinária 

do Segundo 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 4º Sessão Extraordinária, realizada dia 29 de 

novembro do corrente ano, na qual o vereador Alex Olivo 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 nº17/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, 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 

nº18/2022 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 Moção 

nº19/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro 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 Moção nº20/2022 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 nº292/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: dentro das possibilidades legais determine ao setor competente 

da municipalidade para que disponibilize protetor solar aos servidores 

deste município que trabalham com  exposição ao sol e realize campanhas 

afim de estimular o uso diário. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº293/2022 de autoria do 

vereador Aparecido A. de Oliveira: para que  viabilize juntamente com esta 

casa de Leis e seus representantes estudos com o intuito de buscar recursos 

e parcerias para a construção de um viaduto na Estrada RBN 70 que foi 

interrompida pela construção da ferrovia, ou que possa ser liberado a 

utilização  do viaduto construído para este fim. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº294/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: dentro das 

possibilidades legais determine que os setores responsáveis pela 

municipalidade executem as seguintes ações de melhorias no Centro de 

Convivência dos Idosos de nosso município e suas dependências. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº295/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin: dentro 

das possibilidades legais determine que o setor responsável pela 

fiscalização de obras da municipalidade, realize visitas nas mesmas 

periodicamente evitando assim transtornos e prejuízos para a 

municipalidade. 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 Projeto de Lei nº42/2022 (ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE RUBINÉIA (SP) PARA O EXERCÍCIO DE 2.023)colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação 2º TURNO, aprovado por todos. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei nº44/2022 (Dispõe sobre denominação de vias 

públicas e dá outras providencias)colocado em discussão, sem oradores, 
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colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº53/2022 

(Dispõe sobre denominação de vias públicas 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 nº54/2022 (Dispõe sobre 

denominação de vias públicas 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 nº56/2022 (Dispõe sobre a concessão de Subvenção para 

entidades beneficentes destinadas ao apoio aos portadores de necessidades 

especiais do município de Rubineia e dá 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 Lei nº57/2022 (Autoriza a municipalidade a firmar convênio com a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul objetivando 

concessão de subvenção social e dá 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 Lei nº58/2022 (Abre no Orçamento vigente, crédito adicional 

suplementar 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 nº59/2022 

(Dispõe sobre a concessão de Subvenção para entidades beneficentes 

destinadas ao apoio aos idosos do município durante o exercício de 2023 de 

Rubinéia e dá 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 Lei nº60/2022 

(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)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 nº32/2022 (Altera 

redação de dispositivo da Lei Complementar nº 112, de 24 de novembro de 

2014 e dá 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 Lei Complementar 

nº33/2022 (Cria a Divisão de Vacinação do Departamento de Saúde e dá outras 

providencias)colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos. O Senhor Presidente anunciou que procederia a Eleição 

da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, onde havia duas chapas 

protocoladas nesta casa de Leis, sendo esta composta da seguinte forma: 

Presidente: Paulo Xavier de Jesus, Vice Presidente: Aparecido Antônio de 

Oliveira, 1º Secretário: Edilson da Silva: Segunda Secretária, Neuza Lodete 

e a outra composta da seguinte forma: Presidente: Alex Olivo, Vice 

Presidente: Antonio Carlos Bonin, 1º Secretário: Eder Sebastião Guerra: 

Segundo Secretário, Reginaldo Francisco Domingues realizado todo o processo 

eleitoral com transparência e seriedade o Senhor Presidente declarou a 

chapa composta pelos senhores: Presidente: Alex Olivo, Vice Presidente: 

Antonio Carlos Bonin, 1º Secretário: Eder Sebastião Guerra: Segundo 

Secretário, Reginaldo Francisco Domingues acima descrita como vencedora com 

5 votos sendo um voto em branco, sendo assim que a mesma passará a Legislar 

a partir do dia 01 de Janeiro de 2023 tão logo assinado o Termo de Posse; 

Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passou-se então para a fase 

de Todos os vereadores usaram a palavra. Não havendo mais matéria, o Senhor 

Presidente solicitou um intervalo de 5 minutos para que esta Ata pudesse 

ser lavrada e retornando para a Sessão posteriormente; O Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da Ata da Décima 
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Nona Sessão Ordinária realizada dia 14 de dezembro do corrente ano na qual 

o vereador Eder Guerra solicitou a dispensa da leitura da Ata, que colocada 

em votação, restou aprovada por unanimidade; Após o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Neuza G. Ribeiro Lodete, 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. 


