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ATA Nº 24 FOLHAS: 01 

Ata da 05ª quinta sessão extraordinária do dia 02 de dezembro de 

2013, da 16ª Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Ribeira, 

Estado de São Paulo. Com o senhor Mário Aparecido de Oliveira na 

presidência, foi feita a chamada que constatou 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, 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 sessão. Solicitou ao vereador Sávio Dias Batista que procedesse a 

leitura da ata da sessão anterior, que após sua leitura e votação foi 

aprovada por todos os vereadores. Em seguida o senhor presidente 

solicitou ao Relator João Alaelson de Melo da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que procedesse a leitura do Parecer Nº 

04/2013 sobre o projeto de lei Nº 07, de 30 de agosto de 2013, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do município para o quadriênio 

2014/2017, e dá outras providências” do Poder Executivo Municipal. 

Após, solicitou ao Relator Sávio Dias Batista da Comissão Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, que procedesse a leitura do Parecer Nº 

03/2013 sobre o projeto de lei Nº 07. Em seguida o senhor presidente 

colocou em discussão o Parecer Nº 04/2013 da Comissão Constituição, 

Justiça, e Redação, sobre o projeto de lei Nº 07, não havendo 

manifestação dos nobres Edis, colocou em votação o referido Parecer 

notando-se que foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Em 

seguida o senhor presidente colocou em discussão o Parecer Nº 

03/2013 da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade, sobre o 

projeto de lei Nº 07, não havendo manifestação dos nobres Edis, 

colocou em votação o referido Parecer notando-se que foi aprovado em 

primeiro turno por unanimidade. Não havendo mais a tratar o senhor 

presidente declarou encerrada a sessão, convocando a todos para a 

próxima sessão ordinária prevista para o dia 12 de dezembro do 

corrente ano. Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada 

pelo presidente, pelo primeiro e segundo secretários. 
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