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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima 

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia; Feita a 

chamada, estando ausente o vereador Eder Guerra(o qual apresentou atestado 

médico) 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 14º Sessão Ordinária, realizada dia 28 de 

setembro 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 do Requerimento 

nº90/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a 

disponibilização de Agentes  Comunitários de Saúde e localidades atendidas, no 

município, 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 nº91/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

informações sobre a implantação do projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria 

de Agricultura de São Paulo, 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 nº92/2022 de autoria da vereadora 

Neuza Ribeiro, informações sobre a possibilidade de  implantar o IPTU Verde no 

município, 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 nº93/2022 de autoria do vereador Antônio Carlos Bonin, 

informações referente ao piso da Creche Municipal, 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 nº94/2022 de 

autoria do vereador Antônio Carlos Bonin, informação referente a famílias 

assistidas pelo serviço social, 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 nº233/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra: diante da possiblidade de cessar o pagamento de horas extras dos 

servidores municipais, que a municipalidade realize estudos afim de converter os 

valores ora recebidos pelos mesmos em vale alimentação, conforme orientação do 

sindicato dos servidores públicos municipais. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº234/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: seja realizado dentro das possibilidades legais, a 

prática da Lei 1709/21 que institui a Semana da Saúde Bucal na Rede Municipal de 

Educação. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº235/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

providencie ações para conter a erosão próxima a Rua Porto Machado- Lagoa da 

Garça I. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº236/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: seja 

realizado dentro das possibilidades legais, a divulgação da realização da 

campanha de castração de cães e gatos, bem como os critérios utilizados. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº237/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: para que sejam 

tomadas as providências para a implantação de projeto de rua de lazer no 

Município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº238/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: solicita 

transformar por vias legais em rua o acesso que liga o bairro Lago do Sol e a 

Cohab Grandes Lagos, para que seja realizada a pavimentação asfáltica. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 
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indicação nº239/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: que proceda o mais breve 

possível a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos de nossa 

cidade, tanto nas entradas do município como também nas entradas dos loteamentos, 

aumentando assim a segurança e diminuindo a criminalidade. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº240/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: para que dentro das possibilidades 

legais realize um estudo junto ao órgão competente da municipalidade afim de 

executar  a revitalização na pintura dos Peixes Ornamentais que se encontram no 

Trevo de nossa cidade.  O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº241/2022 de autoria do vereador Alex OLivo: 

para que dentro das possibilidades legais determine aos órgãos responsáveis para 

proceder estudos afim de construir um Portal de Entrada nos Loteamentos Lagoa da 

Garça I e II devidamente iluminados. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº242/2022 de autoria do 

vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades legais,  determine ao 

setor responsável que realize a troca da rede da quadra de vôlei instalada na 

Praia do Ipanema. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº243/2022 de autoria do vereador Eder Guerra: 

para que dentro das possibilidades legais, realize a instalação de rede Wi-Fi na 

Casa de Apoio localizada em São José do Rio Preto, afim de oferecer aos 

motoristas e pacientes mais qualidade de vida e possibilitando ainda mais o 

contato com seus familiares. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº244/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra: faça os estudos necessários para dar manutenção no “quebra molas” 

localizado na Rua Cassimiro de Abreu, próximo a Avenida Machado de Assis, pois o 

mesmo já não oferece as condições propícias para diminuir a velocidade, com a 

devida manutenção oferecerá mais segurança a todos. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº245/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades legais, 

determine que o setor responsável pela municipalidade proceda manutenção na 

limpeza dos canteiros centrais dos loteamentos, logradouros, como também nas 

praias de nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº246/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: dentro das possibilidades legais, interceda junto aos órgãos 

competentes e responsáveis para implantar iluminação pública na Rua Mário Lago, 

em nosso município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº247/2022 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que realize estudos a fim de instalar um redutor de velocidade, 

devidamente sinalizado nas proximidades do cruzamento da Estrada Municipal RBN 

070 com a Rua Tocantins no Loteamento Mundial Golden I, próximo ao prédio de 

troca de óleo do “Marcão”.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº248/2022 de autoria da vereadora Maria 

Helena Rodrigues: solicite ao setor responsável que realize estudos afim de 

instalar redutores de velocidade devidamente sinalizados na Rua Gilberto Alves, 

em pontos estratégicos naquela via. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº249/2022 de autoria da 

vereadora Maria Helena Rodrigues: determine aos setores responsáveis pela 

municipalidade para dar manutenção no telhado e tubulação do Centro de Saúde de 

nosso município, para sanar problemas originados em dias chuvosos, o qual coloca 

em risco a segurança de usuários e servidores daquela unidade de saúde. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº250/2022 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para que 

juntamente a esta Casa de Leis interceda aos órgãos competentes governamentais a 

construção de acostamento entre os municípios de Rubinéia e Santa Fé do Sul no 

Acesso SPA-626/320, popularmente conhecida como Rodovia Euclides da Cunha para 

inibir acidentes no referido trecho, a exemplo da cidade vizinha de Três 
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Fronteiras. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura da indicação nº251/2022 de autoria do vereador Tony Bonin: determine ao 

setor responsável que seja realizada a manutenção do piso onde se realiza a feira 

de produtores da municipalidade, localizado na Praça Osmar Novaes. 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 nº35/2022 

(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 Projeto de 

Lei Complementar nº25/2022 (DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA, E DA 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 Complementar nº26/2022 (AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CARGOS 

TEMPORÁRIOS, RESPECTIVOS PROVIMENTOS 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. 


