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ATA Nº04 FOLHAS: 01 
Ata da 04 ª(Quarta) sessão ordinária do dia 28 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, cumprimentando a todos os presentes, João 
Barbato Consultor Técnico Voluntario da Prefeitura, Paulo Galvão que sempre está 
presente e Adriano. Em seguida solicita ao primeiro secretário 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. Expediente, o senhor 
presidente solicita ao primeiro secretário Sávio Dias Batista que proceda a leitura do 
Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo Municipal de nº 02, de 26 de março 
de 2.013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa municipal de 
desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar no município, bem como 
utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade”, em seguida 
leitura do Requerimento de autoria dos vereadores Benildo do Nascimento e João 
Alaelson de Melo, respectivamente Presidente e Relator da Comissão Constituição 
Justiça e Redação, onde querem um prazo de trinta dias para apresentação do parecer 
sobre os processos enviados pelo Tribunal de Contas que trata da Prestação de Contas 
do Exercício de 2.010, em virtude da complexidade dos assuntos tratados no Anexo e 
Apartados que acompanham o referido processo, e há necessidade de melhores 
esclarecimentos, para que depois possam emitir o parecer. O senhor presidente 
informa para conhecimento de todos que esteve no dia vinte e dois de março ele e o 
vereador Benildo do Nascimento, no DER com o Superintendente Drº Clodoaldo, 
juntamente com os demais presidentes de Câmaras da região, inclusive estava presente 
o Deputado Zico, verificando sobre a situação das estradas, quanto à realização das 
obras, da estrada SP-250 SP-249, que faz o trecho de Apiaí e Ribeirão Branco, 
discutindo também sobre a estrada de Catas Altas, inclusive solicitando asfalto para 
estradas vicinais como também a estrada do Bairro Areado Santa Cruz. Em seguida 
palavra livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso, O vereador Benildo do 
Nascimento usando a tribuna elogia ao Secretário do Esporte Ari do Bar que iniciou  
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Um campeonato bonito, e ele e sua equipe estão de parabéns. Pede para que se acione 
a Policia Militar de Ribeira para que façam visita nos bairros, por haver necessidade, o 
Conselho Tutelar também reforça o pedido. O vereador Sávio Dias Batista usando a 
tribuna, menciona que esteve no dia quatorze de março em viagem a São Paulo 
Juntamente com os vereadores Benildo do Nascimento, Mário Aparecido de Oliveira, 
Adauto Pedroso de Moura Pina, e João Alaelson de Melo estiveram em uma reunião 
com governador Geraldo Alckmin e Secretários, onde foram passados todos os 
programas de governo, para pedir recursos e que de imediato o governador liberou; 
um caminhão de lixo, dois micro ônibus, uma academia ao ar livre, dois mil reais para 
cada casa da família beneficiada do Minha Casa Minha Vida um complemento, uma 
patrulha agrícola, cinquenta vagas para uma frente de trabalho onde cada um que 
entrar irá ganhar quatrocentos reais para trabalhar quatro horas por dia, uma 
ambulância, a recuperação de todas as estradas municipais em parceria da Codesp, 
uma escola estadual no Bairro Vila Ito com oito salas, uma creche escola na Vila Ito, e 
uma creche escola no Bairro Catas Altas, e anuncia que logo terminar a construção da 
escola do Bairro Vila Ito, a escola Diógenes passa ser municipal. Menciona que todos 
esses benefícios foram atendidos de imediato, fora outros programas, e que estão 
entrando com outros projetos, que futuramente vamos ser beneficiados. O senhor 
presidente menciona que realmente o Governador do Estado de São Paulo Geraldo 
Alckmin, provou que vai investir muito no Estado, principalmente nos municípios de até 
cinquenta mil habitantes, e que Ribeira será beneficiada. O vereador Nicolas Otavio da 
Silva usando a tribuna pede para que o Presidente Mário Aparecido de Oliveira leve até 
o Sr. Prefeito Municipal reclamações de que existe uma pessoa que não é funcionário  
da Prefeitura de Ribeira, sendo Antiético, constrangendo o atendimento as pessoas e 
até mesmo as ofendendo. E pede providências no sentido que informe tais 
reclamações ao Sr. Prefeito Municipal, e se isso for realmente verdade que ele tome as 
devidas providências.  Pede ainda mais esclarecimentos sobre o prazo das contas do 
exercício de 2.010, se ela tem um prazo de noventa dias a partir do momento que sai 
do Tribunal de Contas, ou a partir do momento que a coloca em pauta. O Sr. Presidente 
esclarece que a Prestação de Contas sai do Tribunal, e tem que permanecer sessenta 
dias para a apreciação da população, a partir do momento que ela foi protocolada na 
Câmara, sendo protocolada no dia 24 de outubro de 2.012, para depois ser votada, e 
esclarece que esses sessenta dias ultrapassava, que não daria para ser votada devido 
ao encerramento da legislatura. O vereador Nicolas em dúvida pede mais 
esclarecimentos a Drª Maria Inês Assessora Técnica Jurídica que quando deu inicio a 
explicação com relação ao prazo, outros vereadores se manifestaram juntos, não 
havendo possibilidade de continuidade. O Presidente Mário Aparecido de Oliveira 
menciona que a Prestação de Contas foi encaminhada na sessão passada a devida 
comissão Constituição Justiça e Redação, para parecer e julgamento das contas. O  
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Vereador Nicolas Otavio da Silva usando a tribuna parabeniza os Vereadores Sávio Dias 
Batista, Mário Aparecido de Oliveira, Benildo do Nascimento, João Alaelson de Melo, e 
Adauto Pedroso de Moura Pina, pela viagem a qual foram beneficiados trazendo 
grande melhoria para o município. Finalizando o uso da tribuna esclarece que não se 
importa com o que passou, e se importa em fazer o correto, e tudo que for de 
beneficio para a cidade de Ribeira é bom. Sendo ele um vereador dessa gestão e não 
do passado, e que irá ajudar tudo que o prefeito Jonas precisar, querendo caminhar 
para o bem de Ribeira, querendo priorizar coisas boas para o futuro. O vereador Márcio 
Rodrigues de Lima pedindo um aparte menciona que esteve no Cepan e que a única 
vez que o vereador pode ganhar dos demais, e se ele estiver baseado no Regimento 
Interno, e que o plenário ele é soberano sim com algumas questões que se pede 
decisão, mais o que tiver no regimento não irá se apegar a ele, se o Regimento for 
noventa dias de prazo para votar, e que está na dúvida de votar, irá se abster de seu 
voto, devido não ter dado tempo de analisar e de perguntar. O vereador Adauto 
Pedroso de Moura Pina usando a tribuna convida a todos para a festa que irá realizar 
sábado no bairro Areado Santa Cruz, para arrecadar dinheiro para construção da casa 
do Mauro, e ainda menciona que falou com o Sr. Prefeito Jonas a respeito dos pontos 
de ônibus do bairro Areado Santa Cruz e Morro Grande, devido a precariedade em que 
se encontra. O vereador Márcio Rodrigues de Lima fazendo comentários sobre a 
reclamação que o vereador Nicolas citou, menciona que na escolinha vários 
professores reclamaram que são constrangidos, qualquer coisa dando errando eles 
citam “o viu o que o seu prefeito deixou aí”, separando o tipo de tratamento, a 
reclamação é estão se sentindo discriminado. Em seguida o Sr. Presidente solicita para 
que o João Barbato Consultor Técnico Voluntario da Prefeitura use a tribuna para 
explicações do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo.  Cumprimentando a 
todos e dando inicio a explicação ele menciona que o Ministério da Pesca e da 
Agricultura está disponibilizando no país inteiro, cem milhões de reais, para os 
municípios que irão concorrer a um processo seletivo, para aquisição de patrulha 
mecanizada no valor de cento e cinquenta mil reais, que constitui um trator com 
esteira e uma cavadeira hidráulica, e que para fazer parte desse processo seletivo 
existem regras, e uma delas e que exista um Projeto de Lei que institua no município 
um programa de Aquicultura Familiar. Além disso, têm um plano de trabalho e projeto 
técnico cientifico, que já estão prontos, foi uma equipe que fez Agricultura junto com 
meio ambiente. E os critérios dessa seleção são; os mesmos critérios da Agricultura 
familiar, só que sendo Aquicultura familiar pela questão de peixes. E sendo o Projeto 
aprovado, o município estaria comprando um trator esteira e uma cavadeira hidráulica 
por cem mil reais. E que o projeto técnico está para consulta a disposição de todos. 
Dispensando o Intervalo Regimental e passando para a ordem do dia o Sr. Presidente 
coloca em discussão, o Projeto de Lei nº 02 de 26 de março de 2.013 que “Autoriza o  
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Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de desenvolvimento da cadeia 
produtiva da Aquicultura Familiar no município, bem como utilizar recursos na 
promoção de ações de apoio e incentivo à atividade”. O vereador Márcio Rodrigues de 
Lima da parabéns a iniciativa da equipe, ao Eduardo Secretário da Agricultura, ao João 
Barbato e ao Rafael, sendo aprovado o projeto será de grande valia ao município, e dá 
os parabéns ao Prefeito Jonas. O vereador Nicolas Otavio da Silva pergunta se o João 
Barbato trabalha nesta gestão e que tem lido sobre o projeto viu que é um programa 
bom para o município, e que se ele não estivesse trabalhando nesta gestão deveria 
estar, parabenizando e não havendo dúvida em discutir. Em seguida o Sr. Presidente 
coloca em votação o Projeto de Lei de nº 02 de março de 2.013, declarando aprovado 
por unanimidade por parte do plenário. O Sr. Presidente coloca em votação o 
Requerimento de autoria dos vereadores João Alaelson de Melo e Benildo do 
Nascimento, respectivamente Presidente e Relator da Comissão Constituição Justiça e 
Redação, onde querem um prazo de trinta dias para apresentação do parecer sobre os 
processos enviados pelo Tribunal de Contas que trata da Prestação de Contas do 
Exercício de 2.010, notando-se (4) quatro votos contra, e (5) cinco a favor, o Sr. 
Presidente declara aprovado o Requerimento. Não havendo mais nada a tratar o 
senhor presidente encerra a presente sessão, convidando a todos para a próxima 
sessão ordinária prevista para o dia 11 onze de abril do corrente ano. Para constar 
lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo 
secretários. 
 
Presidente: Mário Aparecido de Oliveira. 
 
1º Secretário: Sávio Dias Batista. 
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