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ATA Nº 03 FOLHAS: 01 
Ata da 03ª (Terceira) sessão ordinária do dia 14 de março 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 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 OTAVIO 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 segundo 
secretário Adauto Pedroso de Moura Pina, em substituição ao primeiro secretário 
Sávio Dias Batista que até o momento não se encontrava presente, que procedesse a 
leitura da ata da sessão anterior, que após sua leitura e colocada em votação fora 
aprovada por todos os vereadores presentes. O senhor Presidente Mário Aparecido 
de Oliveira solicita ao vereador Nivaldo de Jesus que proceda a leitura de sua 
indicação, nº10/13 que indica ao Senhor Prefeito Municipal a construção de um novo 
abrigo no ponto de ônibus do Bairro Coelhos. Em seguida o Senhor Presidente 
solicita ao vereador Nicolas Otávio da Silva que proceda a leitura de suas indicações, 
nº11/13 que indica ao senhor Prefeito Municipal manutenção nos postes de 
iluminação da passarela devida algumas lâmpadas estarem queimadas. Indicação 
nº12/13 que indica ao Senhor Prefeito Municipal o corte de grama do campo de 
futebol de Catas Altas e também materiais esportivos para os moradores, e manter 
sua manutenção. Indicação nº13/13 que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
insalubridade para os funcionários da limpeza pública. O senhor presidente Mário 
Aparecido de Oliveira menciona que todas essas indicações serão encaminhadas ao 
Senhor Prefeito Municipal e que todas só irão beneficiar a população. Em seguida 
palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. O vereador 
Nicolas Otavio da Silva usando a tribuna menciona sobre suas indicações, e 
menciona que a passarela é muito utilizada no período noturno, pessoas que usam 
para fazer caminhadas, para irem a igreja, e até mesmo retornando do trabalho a 
suas casas, e que existem alguns pontos perigosos devido a escuridão, e que  há 
algumas árvores que cobrem as lâmpadas deixando o local mais escuro, ficando 
favorável a bichos ou qualquer outro tipo de perigo, e que está distante desse nossa 
cidade, até para um possível socorro fica mais difícil. E que foi ao campo de Catas 
Altas e que realmente está muito alta a grama do campo, e que não tem condições 
de uso. Menciona que foi procurado por alguns funcionários públicos que fazem 
limpeza pública, e que eles não ganham insalubridade, e que futuramente essas  



ATA Nº 03 FOLHAS: 02 
Pessoas vão sentir, por ficarem expostos há tempos climáticos, menciona sobre a 
falta de proteção, e que alguns pegaram coceiras no pé. E pede informações, porque 
esses funcionários não recebem, e gostaria muito que eles recebessem, e se não 
podem receber gostaria de uma justificativa. Solicita ainda ao presidente Mário para 
forma de conhecimento, quem são os Secretários Municipais, quais são os cargos de 
comissões ocupados, para conhecimento e momento de precisar saber a quem 
procurar. O vereador Nivaldo de Jesus menciona sobre sua indicação nº10/13, que 
esteve no bairro coelhos, e que os mesmos já havia reclamando a tempo sobre a 
exposição em dias de sol e chuvas, devido ao ponto de ônibus estar em más 
condições, e que se possível o mais breve resolver, e que os moradores moram 
distante da estrada, sendo no mínimo o ponto de ônibus estar em boas condições. O 
vereador Benildo do Nascimento usando a tribuna menciona que, no dia vinte e 
cinco de fevereiro, esteve em viagem a São Paulo, junto com o Prefeito Jonas, em 
reunião sobre o Programa Itesp, que hoje passou ser Cidade Legal, relata que estão 
dando continuidade, e que Ribeira e Vila Ito serão contemplados mais rápido, e que 
estão vendo todos os outros bairros, e que casas que não possuem documentos, 
agora terão, e menciona que junto com o Prefeito Sr, Jonas está trazendo melhorias 
para o município, menciona que é isso que o vereador deve fazer, interesse em 
ajudar o município. O senhor Presidente Mário Aparecido de Oliveira menciona 
sobre Programa Itesp que trará melhoria para o município de Ribeira, e que a 
maioria das propriedades não tem escritura registrada, e que então legalizada, os 
proprietários poderão ter o registro, onde poderão fazer financiamento, e até 
mesmo ampliar suas casas, com a documentação em dia. 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 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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