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

Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

Aos nove dias do mês de novembro 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 Sétima 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 16º Sessão Ordinária, 

realizada dia 26 de outubro do corrente ano, na qual o vereador Eder Guerra 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 nº100/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre 

implantação de acessibilidade no velório e cemitério de Rubineia 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 nº101/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

informações pertinentes sobre as festividades de fim de ano (Natal e Ano Novo), 

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 nº102/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

pertinentes sobre as festividades de fim de ano (Natal e Ano Novo), 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 nº103/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações sobre a 

inserção de  tablets aos agentes Comunitários de Saúde e adoção e uso do app ESUS 

Atenção Básica, 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 nº16/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva, apoio a não 

privatização dos correios , 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 nº259/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo: dentro das possibilidades legais determine que se realize estudos no 

sentido de viabilizar a construção de uma pista de caminhada e cooper iluminada e 

com as devidas sinalizações iniciando da Rua Carlos Drumond de Andrade até o 

Loteamento Clone. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº260/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: 

dentro das possibilidades legais busque recursos nos órgãos competentes afim de 

proceder a implantação de malha asfáltica na rua do Distrito Industrial que se 

inicia na Rua do Empreendedor, ou na impossibilidade desta obra, realize a 

manutenção de correção de desníveis e buracos, oferecendo assim melhor condições 

de uso da referida via. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº264/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: que viabilize a realização da decoração de Natal, nas praças da Cohab 

Grandes Lagos e Praça Celso Lima  e na praça da Cohab Recanto dos Poetas (Distrito 

de Esmeralda). O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº265/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

revitalização e colocação de lixeiras na área que dá acesso ao bairro Lago do Sol 

ao fundo da Cohab Grandes Lagos. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº266/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro: providencie a reforma das salas e pátio da escola Maria 

Angelina de Mattos Azevedo (prevista pra ser derrubada) para a realização de 

atividades esportivas, recreativas, reforço escolar, salas de leitura, depósito de 

materiais de Educação Física, entre outras.O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº267/2022 de autoria 

da vereadora Neuza Ribeiro: seja tapado um buraco que se encontra na Vicinal 

Fidelcino José de Jesus em sentido a Derrubada/Lagoa da Garça I e II,(Próximo a 

antiga Pedreira) que pode acarretar desmoronamento devido a infiltração de água de 

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

leitura da indicação nº268/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente 

com o Setor competente dentro das possibilidades legais, a reabertura e 

funcionamento de um dos principais atrativos turísticos, Museu Histórico e 

Cultural Professor Nazareth dos Reis, do município de Rubineia. O Senhor 
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Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº269/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: realize estudos junto ao 

órgão responsável pelo setor da saúde para que em dias de feriados prolongados 

seja realizado uma escala de plantão entre os servidores que prestam serviços no 

centro de saúde, uma vez que a população muitas vezes tem necessidade de 

atendimento nesses períodos, principalmente pessoas idosas. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº270/2022 

de autoria do vereador Reginaldo Domingues: para que dentro das possibilidades 

legais, a administração municipal determine que seja providenciada a compra de uma 

betoneira completa para o almoxarifado do Distrito de Esmeralda para ser utilizada 

por servidores do Distrito nas obras de pequeno porte. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº271/2022 

de autoria do vereador Tony Bonin: para que dentro das possibilidades legais, 

determine aos setores responsáveis a construção de um “Redondel”, ou seja uma 

arena para treinamentos em cavalo, utilizando o material de desmanche do recinto. 

O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº272/2022 de autoria do vereador Tony Bonin: realize estudos juntamente 

com os órgãos competentes afim de realizar a regularização fundiária de algumas 

áreas do Distrito Industrial de nossa municipalidade. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº273/2022 

de autoria do vereador Tony Bonin: interceda junto aos órgãos competentes a 

instalação de um caixa eletrônico de Banco 24 horas em nosso município. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº274/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: realize estudos juntamente aos 

órgãos responsáveis para ver a possibilidade de contratação de um profissional de 

educação física para ministrar aulas de Pilates, o qual traz muitos benefícios a 

saúde principalmente das pessoas idosas. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº275/2022 de autoria da 

vereadora Maria Helena: dentro das possibilidades legais, determine que seja 

instalado sinalização viária, tanto vertical como horizontal de frente ao portal 

de entrada da “Praia do Sol”, ordenando melhor o tráfico naquela localidade. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº276/2022 de autoria da vereadora Maria Helena: dentro das 

possibilidades legais, realize recapeamento na entrada da Praia do Sol, mais 

precisamente próximo ao Portal de entrada da Praia. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº277/2022 de 

autoria do vereador Alex Olivo: busque alternativas o quanto antes junto aos 

órgãos competentes da municipalidade a fim de providenciar a instalação de 

iluminação de toda a extensão da Rua Daniel Olivo. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº278/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: determine ao setor responsável pela municipalidade para 

proceder manutenção em um buraco no entroncamento da Rua Armando Nicoleti com a 

entrada do  Residencial Primavera, uma vez que o mesmo vem colocando em risco o 

tráfego naquela localidade. 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 nº31/2022 (Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Municipal 

nº 1139/2010, que alterou a Lei Municipal nº 932/2005 e dá outras 

providências)colocado em discussão, a vereadora Neusa pediu adiamento de votação, 

colocado em votação o pedido, aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei nº36/2022 (Dispõe 

sobre denominação de Logradouros Públicos, 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 nº41/2022 (Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar 

Municipal nº 202, de 17 de outubro de 2022 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 Projeto de 

Lei Complementar nº27/2022 (AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, RESPECTIVOS 

PROVIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)colocado em discussão, sem oradores, colocado 

em votação, reprovado por todos.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura Projeto de Lei Complementar nº28/2022 
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(Dispõe sobre Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Município de Rubinéia – 

SP para o Exercício de 2022)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 nº29/2022 (Cria a Divisão 

de Controle Técnico e Operacional do Departamento de Educação e dá outras 

providências)colocado em discussão, a vereadora Neusa Ribeiro pediu vista do 

Projeto, colocado em votação o pedido de vista, 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. 


