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ATA Nº 02 FOLHAS: 01 
Ata da 02ª (Segunda) sessão ordinária do dia 28 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 constataram 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, 
cumprimentando a todos agradecendo a presença do Pastor Pedro da Igreja Brasil 
para Cristo, e demais presentes. 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. Solicita ao 
primeiro secretário que proceda à leitura das Indicações apresentadas, Indicação nº 
02/13 de autoria do vereador Nivaldo de Jesus, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
fazer um tapa buraco na estrada do bairro coelhos, indicação nº 03/13 de autoria do 
vereador Nivaldo de Jesus que, indica ao Sr. Prefeito Municipal calçamento no Beco 
ao lado da quadra coberta, indicação nº 04/13 de autoria do vereador Nivaldo de 
Jesus que, indica ao Sr. Prefeito Municipal construção de bueiro de águas fluviais ao 
lado da casa da dona Olinda em frente a Cancha de Malha, indicação nº 05/13 de 
autoria do vereador Nivaldo de Jesus que, indica ao Sr. Prefeito Municipal a 
construção de uma lombada na localidade entre a quadra coberta e a casa de dona 
Olinda, indicação nº 06/13 de autoria da vereadora Alessandra Brito Harps de 
Oliveira que, indica ao Sr. Prefeito Municipal no sentido que determine ao órgão 
responsável solicitar à Empresa do ônibus, mudança de horário na linha de 
Ribeira/Itapirapuã Paulista, indicação nº 07/13 de autoria do vereador Sávio Dias 
Batista que, indica ao Sr. Prefeito Municipal reforma da quadra de Saltinho, indicação 
nº08/13 de autoria do vereador João Alaelson de Melo que, indica ao Sr. Prefeito 
Municipal construção de três pontos de ônibus no Distrito de Saltinho, nos seguintes 
locais, próximo ao posto de saúde, outro ao lado do ginásio de esporte e nas 
proximidades da ponte do bairro, indicação nº 09/13 de autoria do vereador Adauto 
Pedroso de Moura Pina que, indica ao Sr. Prefeito Municipal, pela dificuldade de 
acesso, há necessidade de abertura de uma estrada que ligue o bairro areado até a 
propriedade do Luis Paulo, indo até Augusto. Em seguida o Sr. Presidente Mário 
Aparecido de Oliveira encaminha as comissões: Constituição Justiça e Redação, 
Orçamento Finanças e Contabilidade a Prestação de Contas do ano de 2010 , e que  



ATA Nº 02 FOLHAS: 02 
Dentre o prazo pede para que analisem e se reúnem para fazer o parecer, e ser 
apresentado na sessão do dia 28 de março. Comentários do vereador Benildo do 
Nascimento a respeito do Prazo para análise do processo de Prestação de contas 
pela comissão Constituição Justiça e Redação qual é o Presidente, uma vez que 
existem os apartados. O Sr. Presidente Mário Aparecido de Oliveira menciona que os 
presidentes das comissões acima citadas vão até o Ministério Público, e peça a 
situação de cada apartado para que as comissões façam o parecer. A pedido do Sr. 
Presidente Mário Aparecido de Oliveira a Dra.  Maria Inês explicou, aos senhores 
vereadores devem atentar para a existência e necessidade de análise do anexo e dos 
apartados, uma vez que integram o processo principal da prestação de contas. 
Comentários do vereador Márcio Rodrigues de Lima, menciona que estão aí às 
contas, está com parecer favorável, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, e que 
existem apartados, e que agora o prefeito esta sendo intimado e notificado, para 
apresentar as alegações dele, e que como exemplo teve contas do ano de 2007, e 
que saiu o julgamento do Tribunal de Contas agora no mês de dezembro anterior 
passado. E temos que julgar as contas, os apartados o Tribunal que julgue, e vamos 
usar o parecer das contas, e não dar posição dos apartados, por não ter nada 
definido. O Sr. Presidente informa sobre o convite do Instituto Capacitar, convidando 
os vereadores Sávio, Nivaldo, Márcio, vereadora Alessandra, para receberem um 
titulo em Brasília-DF dos vereadores mais votados, um encontro nos dias 05,06,07,08 
e 09 de março. E informa sobre sua viagem feita no dia 22 de fevereiro em São Paulo 
na Secretaria de Transporte com os Presidentes de Câmaras da região, Presidente de 
Apiaí Samuel, Presidente da Barra do Chapéu Decio, de Guapiara José Flavio, entre 
outros, reivindicando e solicitando sobre informação da estrada da SP 250, e 
informam que esse trecho de Ribeira a Apiaí, já encontra licitado e que até 
setembro, vai iniciar o recape de Ribeira a Apiaí, e para 2.014 uma obra de 
aproximadamente duzentos e sete milhões de reais, de Capão Bonito a Ribeira. Em 
seguida palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. O 
vereador Benildo do Nascimento usando a tribuna parabeniza a saúde de Ribeira, 
parabeniza também pelo bom desenvolvimento do trabalho, menciona que esteve 
na Reunião do Consaúde que é um órgão que sustenta o hospital de Apiaí, mais que 
depende de recursos do município, hoje tem o Deputado Samuel, que ajudou com 
uma quantidade boa através do governo do estado, e está mantendo, porém o 
Consaúde tem uma parte que o município tem que pagar, e hoje seriam cento e 
cinquenta mil reais, isso sem contar a divida que já deve anterior, e que nessa 
reunião foram apresentadas as propostas que através do Deputado Samuel vai ser 
apresentado ao ministro, e que nesses três meses inicial essa divida de cento e 
cinquenta mil reais não precisa ser pago, porque o governo vai pagar esses três 
meses iniciais. E que a partir do dia 31 de março têm que pagar, e os municípios 
querem que consiga diminuir essa divida inicial de cento e cinquenta mil Reais seja 
reduzida para setenta e cinco mil reais, aí Ribeira pagaria na faixa de oito mil, que  
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Hoje cento e cinquenta mil, pagaria dezessete mil reais, e hoje por ter boa atuação 
na saúde, o que está sendo muito questionado é a parte de pronto socorro que 
Ribeira utilizava muito, e que não tinha médico para atender, e que os pacientes 
eram encaminhados para a cidade de Apiaí, e agora todos estão sendo atendidos por 
aqui. E pede apoio para os amigos e deputados para estar nos ajudando e que hoje 
através da saúde temos só o Deputado Samuel que está nos ajudando, e começar a 
trabalhar dessa maneira fazendo o que for necessário para o bem do município, e 
esteve em São Paulo essa semana pedindo recursos para o município de Ribeira. O 
vereador João Alaelson de Melo usando a tribuna menciona da indicação feita para o 
bairro de Saltinho para construção de três pontos de ônibus, que facilitara para 
condução dos alunos em tempo de chuva, ou sol, mencionou também que o bairro 
de Saltinho já vem sendo realizadas várias ações como, por exemplo, o Info Centro, 
que era uma reivindicação muito grande pela população de lá, e que agora o prefeito 
já providenciou, e o vereador Sávio concluiu a instalação e que no próximo dia 08 
será a inauguração, inclusive os equipamentos ficaram quase quatro anos lá, 
danificaram alguns computadores, e foram recuperados somente agora. E 
complementando o que o vereador Benildo mencionou, parabeniza o prefeito pela 
contratação dos médicos nesses dois meses de mandato, pela equipe dos médicos 
muito reivindicados pelo povo, que já estão atendendo, e pelo ótimo atendimento. E 
com todos os vereadores juntos todos vão fazer um bom trabalho para nossa 
população. O Sr. Presidente menciona sobre a inauguração do Info Centro e que 
todos vão sair ganhando inclusive as mulheres, dia 08 dia Internacional da Mulher, 
parabeniza todas a mulheres. 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 14 de março de 2.013. Para constar foi 
lavrado a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo 
secretários. 
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