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Ata nº 01 Folha: 01.00 

Ata da 01ª (Primeira) sessão extraordinária do dia 14 de janeiro 2013, da 16ª (Décima 

sexta) Legislatura da Câmara Municipal de Ribeira, Estado de São Paulo. Com o 

senhor presidente MÁRIO APARECIDO DE OLIVEIRA na presidência, foi feita a 

chamada que constatou com a presença dos seguintes senhores vereadores: ADAUTO 

PEDROSO DE MOURA PINA, ALESSANDRA BRITO HARPS DE OLIVEIRA, 

BENILDO DO NASCIMENTO, JOÃO ALAELSON DE MELO, MÁRCIO 

RODRIGUES DE LIMA, MÁRIO APARECIDO DE OLIVEIRA, NICOLAS 

OTÁVIO DA SILVA, NIVALDO DE JESUS E SÁVIO DIAS BATISTA. Após 

verificar número legal de vereadores presentes, o senhor presidente sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando ao primeiro secretário o senhor 

SÁVIO DIAS BATISTA, que proceda a leitura da Resolução de nº 01, de 02 de 

Janeiro de 2013, que “Dispõe sobre alterações do Anexo I do Quadro de Pessoal Da 

Câmara Municipal de Ribeira/SP, prevista na resolução nº 01, de 01 de junho de 

2011”, leitura do Anexo I e Justificativa de nº 01/2013, referente à Resolução nº 01, 

de 02 de janeiro de 2013. Após a leitura o senhor presidente coloca em discussão, 

encerrado a discussão coloca em votação, fora aprovado por unanimidade por parte 

do plenário. Aproveitando o senhor presidente transmitiu portarias para conhecimento 

dos demais vereadores, Portaria de n º 01 de 02 de janeiro de 2013, que “Dispõe 

nomear a comissão de licitações para o ano de 2013”. Em seguida Portaria de nº 02, 

de 02 de janeiro de 2013, que “Dispõe sobre o horário de expediente da Câmara 

Municipal de Ribeira e dá outras providências correlatas”. E por fim, Portaria de nº 

03, de 02 de janeiro de 2013, que “Dispõe nomear a funcionária Joana Andrade 

Freitas para responder todas as atividades inerentes à função de Tesoureira desta casa 

Legislativa”. Não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada 

a presente a sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para 

o dia 14 de fevereiro de 2013. Para constar foi lavrado a presente ata que vai assinada 

pelo presidente, primeiro e segundo secretários. 

 

 

PRESIDENTE: MÁRIO APARECIDO DE OLIVEIRA 

 

 

1º SECRETÁRIO: SÁVIO DIAS BATISTA 

 

 

2º SECRETÁRIO: ADAUTO PEDROSO DE MOURA PINA 

  


