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Ata da Primeira 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 Primeira 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 1º Sessão Extraordinária,  

realizada dia 24 de janreiro 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 nº1/2022 de autoria 

de autoria do vereador Reginaldo Domingues, informações sobre alguns 

imóveis da Rua Rosa Osalva de Oliveira, situada no 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 nº2/2022 de autoria de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações Portaria que institui o Comitê 

Municipal de enfrentamento a Pandemia do Covid 19 e adota 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 Requerimento nº3/2022 de autoria da 

vereadora Neuza Ribeiro, informações em relação ao empenho nº 231 na data 

de 19/01/2022 e nota eletrônica nº 35 emitida em  25/01/2022 ( ambas 

abaixo),, 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 nº4/2021 de autoria da Neuza 

Ribeiro, informações sobre a limpeza pública do Município, atendendo a 

inúmeros pedidos da população que está muito preocupada e carece de 

respostas sobre a situação da limpeza pública do 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 nº5/2022 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin, informações dos terrenos e construções que fazem parte do Distrito 

Industrial de nosso município estão regularizados? Ou seja, eles possuem 

documentos que compõem uma regularização fundiária, 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 nº6/2022 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin, Enviar relatório de todas as ações e serviços prestados a 

população de cada setor que compõem a administração pública durante o ano 

de 2021, colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, 

aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 
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para que fizesse a leitura do Requerimento nº7/2022 de autoria do 

vereador Antonio Carlos Bonin, Quais os benefícios que a administração 

municipal pretende conquistar implantando a modalidade do IPTU on line, 

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 nº8/2022 de autoria do vereador Eder 

Guerra, Fornecer cópia de todas as contas de água e energia com seus 

comprovantes de respectivos pagamentos de janeiro de 2021 a dezembro de 

2021 de todos os prédios que pertencem a municipalidade useu, 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 nº9/2022 de autoria do vereador Eder Guerra, 

Quanto aos maquinários que pertencem a frota da municipalidade, tais 

como, a Retroescavadeira, a Pá Carregadeira e o Trator Massey Ferguson 

275, 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 nº10/2022 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues, Informar como está a situação de construção do 

barracão do Almoxarifado do 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 da 

indicação nº01/2022 de autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro 

das possibilidades legais, intensificar a fiscalização e monitoramento de 

pessoas que testaram positivos ao covid 19 que se encontram em 

isolamento, como também seus familiares, haja vista que a municipalidade 

possuiu Legislação própria que autoriza a criação de  equipe de 

fiscalização das ações realizadas pelo município no combate à 

proliferação da COVID-19.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº02/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: para que dentro das possibilidades legais 

determine ao setor responsável que viabilize os meios viáveis para 

proceder com urgência o recapeamento asfáltico das ruas dos bairros Lagoa 

da Garça I e II como como também a instalação de sinalização horizontal e 

vertical em todas as ruas.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº03/2022 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 com iluminação na Estrada José Guiraldeli, que liga a 

Rodovia Euclides da Cunha ao Loteamento Praia Ilha do Sol até a cidade de 

Rubinéia. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº04/2022 de autoria do vereador Alex 

Olivo: para que dentro das possibilidades legais, juntamente com os 

órgãos competentes da municipalidade que se façam estudos necessários 

para a aquisição e implantação do sistema  de  aquecimento  da  piscina, 

localizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI). O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº05/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: determine a realização de 

estudos e elaboração de um Projeto para a viabilização de recurso 

financeiro para pavimentação asfáltica das Ruas  das Palmeiras e Rua 



 
 

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 

Primavera, próximas a Praia do Sol. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº06/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades 

legais, intensificar a fiscalização e monitoramento de pessoas que 

testaram positivos ao covid 19 que se encontram em isolamento, como 

também seus familiares, haja vista que a municipalidade possuiu 

Legislação própria que autoriza a criação de  equipe de fiscalização das 

ações realizadas pelo município no combate à proliferação da COVID-19. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº07/2022 de autoria do vereador Eder Guerra: para 

que dentro das possibilidades legais, realize estudos juntamente com os 

setores responsáveis afim de reajustar o valor do auxílio alimentação de 

todos os servidores municipais, uma vez que os valores pagos vem sofrendo 

percas frente à desvalorização da moeda. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº08/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro das possibilidades 

legais, determine ao setor responsável que instale redutores de 

velocidade devidamente sinalizados na Rua Valdomiro Cordeiro. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº09/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: revisão no 

Plano de Carreira do Magistério e sua  devida atualização.O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº10/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: seja realizada 

uma nova reunião junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento a Pandemia do 

COVID 19, onde estejam presentes TODOS os representantes (ou seus 

suplentes) de acordo com a Portaria de Nomeação, para tratar sobre o 

assunto: Volta as aulas 100 % presenciais e os devidos protocolos. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº11/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: 

rever a criação em Lei, para a função de Coordenação Pedagógica, para que 

possa ser escolhido entre os docentes da modalidade. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº12/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: aquisição de um veículo  

para atender a demanda de profissionais que trabalham no Distrito de 

Esmeralda.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº13/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: juntamente com o Setor competente dentro das possibilidades 

legais, a Manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação 

pública do município. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº14/2022 de autoria do vereador 

Antonio Carlos Bonin: para que dentro das possibilidades  legais, 

determine que o setor responsável pela municipalidade realize estudos 

afim de substituir na legislação pertinente a nomenclatura de Agente de 

Vetores para Agente de Combate às Endemias.O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº15/2022 

de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: realize melhorias na 

sinalização de trânsito no encontro da Rua do Empreendedor com o Trevo, 

como também a via que vem do almoxarifado, realizando a pintura da 

sinalização horizontal e colocação de sinalização vertical (placas).O 
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Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº16/2022 de autoria do vereador Antonio Carlos 

Bonin: verifique junto aos setores responsáveis a possibilidade de 

conceder uma abono salarial temporário aos servidores da saúde de nosso 

município e Distrito de Esmeralda que atuam diretamente no combate ao 

Covid 19. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº17/2022 de autoria do vereador Antonio 

Carlos Bonin: determine ao setor competente da municipalidade para 

proceder a compra de exemplares do livro intitulado “Uma ultima vez” da 

autora rubineiense Vitória Feleix de Almeida para disponibilizar nas 

bibliotecas de nosso município como forma de incentivar nossos jovens a 

ter mais contato com a literatura. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº18/2022 de 

autoria do vereador Edilson da Silva: instalação de um bebedouro público 

nas dependências do Terminal Rodoviário Municipal. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº19/2022 de autoria do vereador Antonio Carlos Bonin: determine junto ao 

setor competente da municipalidade para que seja providenciado a 

manutenção dos aparelhos da Academia ao Ar Livre do Conjunto Habitacional 

Grandes Lagos, como também realize com extrema urgência a limpeza da 

referida praça. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para 

que fizesse a leitura da indicação nº20/2022 de autoria da vereadora 

Maria Helena Rodrigues: determine ao setor responsável da municipalidade 

para proceder a construção de um canaletão no entroncamento da Alameda 

Dr. Adail Aparecido Ferreira com a Avenida Nair de Lima Lopes. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº21/2022 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: 

determine que o setor responsável pela municipalidade  instale  lixeiras 

em pontos estratégicos em todas as praças de nosso município.   O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº22/2022 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: para 

que dentro das possibilidades legais, juntamente com os órgãos 

competentes providencie a revitalização do monumento dos peixes que se 

encontra no Trevo da entrada de nossa cidade. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº23/2022 de autoria da vereadora Maria Helena Rodrigues: realize estudos 

juntamente com os órgãos responsáveis no intuito de buscar parcerias para 

instalação de uma antena de telefonia celular no Bairro do Bacuri. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº24/2022 de autoria da vereadora Maria Helena 

Rodrigues: para que dentro das possibilidades legais, determine ao setor 

responsável que realize uma operação tapa buraco em todas as vias da 

cidade que necessitem esta ação.O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº25/2022 de autoria 

do vereador Eder Guerra: determine ao setor responsável que instale 

redutores de velocidade devidamente sinalizados nas seguintes vias:Rua 

Jupei Nakamo, próximo a “Lanchonete Paraíso das Águas”, Avenida 

Presidente Castelo Branco, nas imediações dos Correios. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 
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indicação nº26/2022 de autoria do vereador Reginaldo Domingues: dentro 

das possibilidades legais juntamente com os setores competentes da 

municipalidade, proceda um estudo afim de solucionar o problema que 

ocorre na Rua José Francisco Domingos no Distrito de Esmeralda, onde toda 

a água das chuvas que escorre pela rua acabam desaguando dentro da 

propriedade dos moradores da referida rua. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº27/2022 

de autoria do vereador Reginaldo Domingues: dentro das possibilidades 

legais juntamente com os setores competentes da municipalidade, proceda 

manutenção na calçada do Centro de Saúde do Distrito de Esmeralda. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura da indicação nº28/2022 de autoria do vereador Reginaldo 

Domingues: dentro das possibilidades legais que interceda junto ao órgão 

responsável, uma solicitação para instalar letreiros com a denominação do 

Distrito de Esmeralda na rotatória localizada na Rodovia sp – 595- 

Rodovia Étori Botura. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária 

para que fizesse a leitura da indicação nº29/2022 de autoria do vereador 

Reginaldo Domingues: determine aos setores competentes desta 

municipalidade que viabilize a instalação de ar condicionado ou 

climatizadores no Centro Comunitário do Distrito de Esmeralda. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº30/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: para que dentro 

das possibilidades legais busque recursos junto aos órgãos competentes 

para proceder a pavimentação asfáltica da “Estrada Porto Machado” 

localizada junto ao Loteamento Lagoa da Garça. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº31/2022 de autoria do vereador Edilson da Silva: determine ao setor 

competente da municipalidade para que realize um estudo afim de ampliar o 

redutor de velocidade próximo ao trevo de Rubinéia também para a Rua do 

Empreendedor; 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 nº2/2022 - 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 nº03/2022 - Declara de expansão urbana a área 
que especifica 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 nº04/2022 - Dispõe sobre concessão de apoio financeiro para auxiliar 

o transporte de estudantes do município no 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 do Projeto de Lei Complementar nº05/2022 - Cria a Secretaria de 

Administração do Distrito de Esmeralda e dá outras providencias, colocado 



 
 

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 

em discussão, sem oradores, colocado em votação, reprovado por 8 votos, a 

vereadora Maria Helena Rodrigues votou favorável ao Projeto; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº08/2022 - Dispõe sobre alterações na Lei 

Complementar nº 82, de 30 de março de 2012 e dá outras providências, 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, reprovado por 8 

votos, a vereadora Maria Helena Rodrigues votou favorável ao Projeto; 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, usaram da palavra os vereadores, Neuza Ribeiro e 

Paulo Xavier de Jesus. 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. 

 


