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Ata nº 01 Folha: 01 
Ata da 01ª (Primeira) sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2.013, 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, 
convidando as autoridades presentes, senhor prefeito Jonas Dias Batista e Vice-
Prefeito Ari do Carmo Santos para que se senta-se a mesa, continuando solicita ao 
primeiro secretário o senhor SÁVIO DIAS BATISTA, que proceda a leitura da ata da 
sessão anterior, que após sua leitura e colocada em votação fora aprovada por todos 
os vereadores presentes. Em seguida o senhor presidente solicita ao primeiro 
secretário que proceda a leitura do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo 
nº 01 de 07 de Fevereiro de 2.013, que “Dispõe sobre nova redação na Lei Municipal 
nº 409/2.008, sobre o programa de Recuperação Fiscal do Município de Ribeira – 
“REFIS”, para pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências”. Após a leitura do 
Projeto solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da Indicação nº 01/2.013 do 
vereador João Alaelson de Melo e leitura do Ofício nº 71/2.013 recebido do Prefeito 
Municipal Sr. Jonas Dias Batista, o senhor presidente informa o convite recebido para 
apreciação do Plenário, sobre a Palestra Construindo Mandatos que acontece na 
região do Codivar na cidade de Registro/SP, apresentou as comissões permanentes 
formadas, conforme determina a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Ribeira, para o biênio 2.013/2.014, que ficou com a seguinte 
composição, I - Constituição Justiça e Redação; Benildo do Nascimento, Presidente, 
João Alaelson de Melo, Relator, Alessandra Brito Harps de Oliveira, Membro; II-
Orçamento Finanças e Contabilidade; João Alaelson de Melo, Presidente, Sávio Dias 
Batista, Relator, Nivaldo de Jesus, membro, III-Obras e Serviços Públicos; Márcio 
Rodrigues de Lima, Presidente, Alessandra Brito Harps de Oliveira, Relatora, Sávio 
Dias Batista, Membro, IV-Saúde Educação Cultura Lazer e Turismo; Nicolas Otávio da 
Silva, Presidente, Márcio Rodrigues de Lima, Relator, Adauto Pedroso de Moura Pina, 
Membro, V-Planejamento Uso Ocupação e Parcelamento do Solo, Adauto Pedroso 
de Moura Pina, Presidente, Benildo do Nascimento, Relator, Nivaldo de Jesus, 
Membro, sem manifestação dos nobres vereadores sendo assim ficou constituída as 
comissões. Em seguida palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem 
fazer uso, iniciando o uso da tribuna o  
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Vereador Benildo do Nascimento parabeniza o Carnaval de Ribeira e a todos os 
organizadores, ao senhor Prefeito Jonas que está iniciando seu mandato, e menciona 
que Ribeira já voltou a sorrir, e parabeniza a limpeza da cidade. Menciona sobre a 
Moção de Protesto apresentada a está Casa de Leis pelos vereadores Benildo do 
Nascimento, Mário Aparecido de Oliveira, José Roberto Pereira de Paula e Rafael 
Batista Tamanho, datada de 28 de junho de 2.012, onde requerem a Moção pelo 
descaso do Banco do Brasil com a população do Município de Ribeira, por falta de 
providências em restaurar o caixa eletrônico que se achava instalado no centro de 
nossa cidade e foi explodido em assalto. O senhor presidente Mário 
complementando menciona que realmente há uma demora em providências em 
reestabelecer o banco e as pessoas são penalizadas, em se locomover até mesmo 
indo em outros municípios como Adrianópolis/PR ou até mesmo a cidade de 
Apiaí/SP, e que será encaminhado novamente essa moção com o ofício destinado ao 
Banco do Brasil aos responsáveis. O vereador Nicolas usando a tribuna menciona 
que gostou muito do carnaval, que realmente a cidade está voltando como 
antigamente, parabeniza o Sr. Prefeito Jonas pelo que tem feito não só na zona rural, 
como na zona urbana, elogia as estradas em boas condições de uso e mais limpas, e 
que a estrada de catas altas  também está em melhores condições, e menciona que 
o Poder Legislativo e o Poder Executivo tem que ser irmãos, e fazer uma caminhada 
juntos, e que o objetivo é um só, o bem estar dos nossos munícipes. Menciona que 
está à disposição de todos os vereadores, e que tem discernimento para entender as 
coisas, e que para ter uma boa caminhada desde o inicio devemos começar bem. O 
vereador João Alaelson usando a tribuna parabeniza a festa de carnaval, aos 
organizadores que fizeram em curto prazo que tudo ocorresse bem, agradece ao 
pessoal que ajudaram na saúde, na segurança, Policia Militar, Policia Civil, que teve 
um trabalho muito bem feito. Menciona sobre sua Indicação Feita, que solicita a 
ampliação da Creche Vila Ito, devido ao aumento do número de matrículas, e pede 
para que as mães tenham mais monitoramento para ver como está sendo “vigiadas 
nossas crianças”. O senhor Presidente complementando menciona que realmente 
está sendo necessária a ampliação da creche em virtude de grande número de 
crianças, e as mães indo trabalharem com a geração de emprego no município 
vizinho. A vereadora Alessandra usando a tribuna menciona sobre o ocorrido 
falecimento do tio dela, e menciona que é preciso ter mais de um coveiro, e que os 
familiares vindo de outra cidade teve de ajudar a fazer a cova, não somente por ela 
ou sua família, mais pelos outros também, e pede providências a respeito. O 
Vereador Adauto usando a tribuna agradece a presença do Prefeito Jonas Dias 
Batista e Vice-Prefeito Ari do Carmo Santos e diz que Ribeira está de volta no 
caminho certo, e com o andamento desses quatros anos se Deus quiser vamos 
chegar lá em cima com muita fé e muita vitória e por fim agradece. O Vice-Prefeito 
Ari do Carmo Santos usando a tribuna parabeniza a todos que estão presentes com 
esse inicio de mandato, e menciona que o objetivo é o bem estar da nossa  
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Comunidade, e dentro do que estiver ao seu alcance estará à disposição, e que nem  
sempre pode atender a todos como merecem, mais irá fazer o possível, e que 
trabalho não irá faltar, seriedade com o bem público também não, e que já conhece 
o Prefeito Jonas, já trabalharam juntos, e por isso irá fazer o possível para que a 
nossa comunidade seja atendida em todos os setores públicos, e conta com a 
colaboração dos vereadores e estará à disposição de todos. O Sr. Prefeito Jonas Dias 
Batista usando a tribuna cumprimenta a todos os presentes, menciona que com o 
inicio de mandato temos um grande desafio pela nossa frente, e que Executivo e 
Legislativo trabalhando em conjunto em prol do nosso município sem distinções 
partidárias e sim pensando no nosso povo, com certeza poderemos construir uma 
Ribeira ainda melhor do que ela é, e que o povo os elegerão e confiaram em nós 
para que nós possamos oferecer uma qualidade de vida há todos que aqui moram, e 
menciona que o gabinete do prefeito é o gabinete de todos, e que a importância 
dessa união é o que a nossa população almeja; melhorar em todas as áreas, na 
saúde, na educação, estrada, conforto, lazer, esporte, isso é o mínimo que se pode 
fazer para o povo, e que para ele a dificuldade é um pouco maior, no orçamento, e 
financeiramente, mais com certeza isso vai ser equilibrado o mais breve possível, e 
que não adianta ficar lamentando questões de dividas e coisas do passado, porque 
tem que se pensar no presente. E ressalta que Ribeira é uma cidade pequena, e que 
as dificuldades são tantas quanto de municípios grandes, e que tem de haver um 
caminho a traçar, e atender as reivindicações, pedido da população e que isso não é 
de imediato, e que a união faz de uma coisa simples ao agradável. E com o carnaval 
tudo ocorreu bem com gastos razoáveis, até mesmo aproveitando coisas da 
administração anterior, mais que são coisas nossas e do nosso povo, e que nesses 
cinco dias pode oferecer uma diversão alegre para a população, e não poderia deixar 
de agradecer a Policia Civil, Policia Militar, as pessoas que fizeram a segurança, 
pessoal da limpeza, tanto os funcionários efetivos quanto os contratados 
temporariamente, aos que organizaram enfeitaram, a saúde e também ao Vice-
Prefeito que o ajudou muito. E que um governo novo é um sempre um governo 
novo, e as diferenças administrativas são diferentes, e que cada um tem um modo de 
pensar. Mencionando agora sobre as questões citadas dos vereadores, o Sr. Prefeito 
diz que o vereador Benildo está coberto de razão sobre providências ao Banco do 
Brasil, e não somente com a população de Ribeira mais a todos. E o vereador Nicolas 
falou sobre a estrada de catas altas e o Sr. Prefeito menciona que a estrada de Catas 
Altas é um problema sério que é uma obra que iniciou no ano de dois mil e nove, 
onde o orçamento inicial era de nove milhões de reais, mais que chegou a quinze 
milhões de reais, e na gestão anterior o vereador Mário juntamente com o vereador 
Benildo e a Câmara fizeram uma Moção junto ao Ministério Público a respeito do 
serviço que a Empresa Delta estava fazendo, e esse processo demorou, mais que 
agora saiu uma sentença uma liminar que o Juiz acatou, onde ele esta pedindo que a 
Empresa venha refazer Os serviços e também devolva quatro milhões e meio de  
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Reais, para a secretaria pelo excesso de gasto e também pela qualidade do serviço  
Que não ficou bom, e espera também que o DER Departamento de Estradas e 
Rodagem venha nos ajudar na questão de amenizar os problemas da estrada, 
porque o tapa buracos do modo que foi feito não tem durabilidade, e que estará 
recebendo em seu gabinete o diretor do DER, e que além da estrada de Catas Altas 
vão rever também a estrada de Apiaí, que terá uma obra emergencial para estar 
amenizando e recuperando parte da estrada, e que esperamos que realmente esse 
seja um fato concreto. O vereador João Alaelson pedindo a ampliação da creche, o 
Sr. Prefeito menciona que a creche foi construída com a emenda da Deputada 
Terezinha, em sua gestão anterior de cinquenta mil reais, e dentro desse orçamento 
foi feito com bastante qualidade aquela creche, e que hoje a demanda está muito 
maior que a estrutura que nós temos, já foi olhado e provisoriamente vai estar 
aumentando uma parte para ter pelos menos mais duas salas para melhorar o 
conforto das crianças, e que já entrou em contato com o governo do estado 
reivindicando uma creche escola para o Bairro Vila Ito, e espera que isso aconteça 
dentro desse nosso governo. O Sr. Prefeito mencionando sobre o ocorrido 
falecimento do tio da vereadora Alessandra menciona que em seu governo existia 
covas subjacentes e que infelizmente aconteceu desta vez de não ter e menciona 
que isso não vai mais acontecer, e pede as condolências a família. Agradece ao 
vereador Adauto pelas palavras de apoio à nova administração. O Sr. Prefeito Jonas 
mencionou também que está sendo recuperado a frota de veículos da Prefeitura. 
Para esclarecimento o senhor prefeito menciona que para ele é um pouco mais 
difícil, porque a prefeitura está com uma grande divida a três setores, hospital de 
Apiaí, fundo de garantia e Inss, ultrapassa a dois milhões de reais, mais que vai 
propor negociação para que não venha a interferir na receita e nas despesas do 
nosso município. E pede ainda que os vereadores tragam os problemas do 
município, que muitos são solucionáveis e muitos não, e que com o conhecimento e 
as influências e os partidos, possam estar conversando com deputados e amigos, e 
oferecer recurso ao nosso município e que todos podem ajudar.  E menciona ainda 
que quando foi prefeito teve várias emendas de deputados e amigos e até mesmo 
pessoas da oposição, mais que nunca deixou de falar dos benefícios que receberam, 
e que esse bem é do povo, e que fácil não é, e idéias todos têm, mais que às vezes 
para por em prática é um pouco difícil, finalizando sobre assunto o Sr. Prefeito 
menciona que deixa o gabinete a disposição, que podem fazer as reivindicações que 
tiverem, e que dentro da possibilidade estará atendendo, e que erros todos nós 
cometemos, mais que teremos a humildade de corrigir. O Sr. Prefeito se coloca a 
disposição para perguntas ou dúvidas. O vereador Márcio em dúvida pergunta sobre 
a questão do INSS se essa também já seria uma divida antiga, em resposta o Sr. 
Prefeito responde que essa é uma divida da gestão anterior, e que também teria 
uma divida de torno de um milhão e meio já antiga, mais que está sendo descontada 
mensalmente, e que a divida da gestão anterior vai ter que se incorporar junto a 
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Em dúvida pergunta ao Sr. Prefeito que antigamente o município tinha uma restrição  
Com o governo federal em relação ao funasa, o Sr. Prefeito em resposta disse que 
recebeu um recurso da funasa e em parceria com a sabesp em seu governo, e que a 
administração anterior não deu prosseguimento no convênio e que deveria ter 
terminado o convênio, e agora foi convocado um pessoal da sabesp para dar a 
continuidade de levar água até o bairro almeidas e continuidade no saneamento, e 
que deve ser amenizado o mais breve possível para não dar problemas de 
inadimplência do município. Finalizando o uso da tribuna o Sr. Prefeito agradece a 
todos, e deseja aos vereadores que todos tenha um trabalho excepcional para 
Ribeira, e que ele deseja estar ouvindo a todos e juntamente com o povo, para que 
se possa pelo menos não passar em branco essa gestão, e que deve haver respeito 
com o dinheiro público, e canalizar em casos de extrema necessidade. Voltando aos 
trabalhos, dispensando o Intervalo Regimental por parte do plenário e passando 
para a Ordem do Dia, o Sr. presidente coloca em discussão e votação o Projeto de Lei 
nº 01 de 07 de Fevereiro de 2.013, que “Dispõe sobre nova redação na Lei Municipal 
nº 409/2.008, sobre o programa de Recuperação Fiscal do Município de Ribeira – 
“REFIS”, para pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências”, verificou-se que 
fora aprovado por unanimidade pelo plenário. Não havendo mais nada a tratar o 
senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores 
vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 28 de fevereiro de 
2.013. Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo 
primeiro e segundo secretários. 
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