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ATA Nº 05 FOLHAS: 01 
Ata da 05ª (Quinta) sessão ordinária do dia 11 de abril 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 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, 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 presença do Pastor Pedro da Igreja o Brasil para Cristo, 
presença do Sebastião, do Albino, da Secretaria da Educação Sr.ª Ana, presença do 
Rubinho, e aos demais presentes. Solicita ao primeiro secretário Sávio Dias 
Batista que proceda a leitura da ata da sessão anterior, que após sua leitura e 
colocada em votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida 
o senhor presidente apresenta o Projeto de Lei nº 03 de 08 de abril de 2.013, do 
Poder Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação, concessão e 
regulamentação dos serviços de táxis no município de Ribeira-SP”. Encaminhando 
para apreciação das Comissões de Constituição Justiça e Redação, Orçamento 
Finanças e Contabilidade, para um parecer acerca sobre o projeto. Solicita ao 
primeiro secretário que proceda a leitura do Decreto nº 15, de 28 de março de 
2.013 e justificativa, do Prefeito Municipal Sr. Jonas, que “Dispõe sobre a 
instituição do “Dia da Igreja o Brasil para Cristo”. Solicita ainda ao primeiro 
secretario leitura das indicações Nº 14/2.013 e 15/2.013 de autoria do vereador 
Nicolas Otavio da Silva, e indicações Nº 16/2.013 e 17/2.013 de autoria do 
vereador Adauto Pedroso de Moura Pina. O senhor presidente menciona que as 
indicações são bem oportunas e serão encaminhadas ao Sr. Prefeito. Em seguida 
palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Iniciando a 
palavra livre o vereador Nicolas Otavio da Silva no uso da tribuna, menciona sobre 
suas indicações anteriores parabenizando o Prefeito Jonas, em atendimento a 
algumas, e explica sobre sua primeira indicação apresentada, quanto a colocação 
de lixeiras para a praça, o quanto será melhor para os usuários, não tendo que se 
locomover até o outro lado da rua. Comenta sobre sua segunda indicação a 
escolinha furacão, tendo parado o treinamento há quase dois meses sem treino 
para as crianças e adolescentes, e Ribeira sempre foi um destaque no futebol, e 
indica para que o Prefeito fale com o Secretário do Esporte para que possa 
melhorar. Menciona que esteve no bairro Coelhos, e a estrada está em péssimas 
condições de uso reforçando o pedido em melhora-la. Pede ainda informações 
sobre a quadra coberta de Ribeira, se veio verba para  
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Reforma, ou não, e menciona que a quadra está aberta, e algumas salas têm até 
colchões, e preservativos no chão, existem alguns alunos que faltam nas aulas, 
para ir até a quadra, e pede providências no sentido que feche os locais que estão 
abertos por motivo de segurança, por não saber o que se passa no local indevido. 
O vereador João Alaelson de Melo no uso da tribuna menciona que ele juntamente 
com o Vice-Prefeito Ari, estão fazendo passagens de estradas, nos locais de difícil 
acesso, e devido ao mau tempo com período de chuvas estão recuperando aos 
poucos, e que esteve na estrada dos Coelhos, citada pelo vereador Nicolas, que 
realmente precisa com urgência em deixa-la em boas condições, e algumas 
estradas já estão reparadas. Menciona sobre a mobilização das Câmaras da Região, 
o presidente Mário juntamente com o presidente Samuel da Câmara de Apiaí, e 
outras câmaras da região, se mobilizando atrás de Recursos na Secretaria, e que 
estiveram na Secretaria do Transporte, reivindicando estradas e melhorias, e que 
já estão vendo alguns resultados, estiveram na Anatel, reivindicando os telefones 
celulares onde não tem sinal, estiveram com o superintendente Sr. Everaldo, que 
esclareceu que não tem mais Telefônica, e agora passou a ser Vivo, e que bairros 
que tiver cem habitantes a Vivo é obrigada a colocar um orelhão, e se tiver 
trezentos habitantes é obrigada a expansão de linhas telefônicas, e estiveram no 
DER reivindicando as estradas para nossa região. Finalizando convida a todos que 
amanhã dia 12 de abril as 10h00min da manhã, terá uma reunião no Bairro 
Antunes no Barracão da Igreja Católica, com o superintendente Francisco Gomes 
da Sabesp, para resolver o problema da Água, da estação de tratamento do Bairro 
Catas Altas, que têm reclamações que falta muita água. E inclusive com a visita do 
governador Geraldo Alckmin na cidade de Apiaí no sábado passado, para a 
inauguração de tratamento de esgoto, esteve ele junto com o presidente Mário, 
reforçando sobre o pedido de falta de água, onde o governador anunciou na nossa 
região de Ribeira a estação de tratamento de esgoto, para tirar nosso esgoto do rio 
Ribeira. E também na parte da saúde, ele beneficiou a cidade de Apiaí com uma 
ambulância UTI, que é muito importante. Também anuncio que ele pretende fazer 
o hospital de Apiaí o Regional dos cinco municípios do alto vale. O vereador João 
Alaelson mencionou sobre a divida anterior que todos os municípios têm com o 
Consaúde, que essa divida é um problema para os municípios pequenos, e que a 
divida do nosso município de Ribeira é em torno de quatrocentos mil reais, tendo 
o município que pagar, foi feito o parcelamento, porém as prefeituras não estão 
conseguindo pagar, foi pedido ao governador, e ele informou que 2.013 ninguém 
vai pagar esse parcelamento. E que 2.014 os vereadores irão voltar a pedir de 
novo para ver se ganha essa divida, que seria um gasto a menos para o município, 
não tendo que tirar recursos da saúde para pagar essa divida, sendo ela uma divida 
passada. O governador mencionou sobre os asfaltos, no prazo de no máximo uns 
quatros há cinco meses para começar a reparar, a recuperação do nosso asfalto de 
Ribeira a Apiaí, um recurso de oito milhões de reais, e que para 2.014 tem a 
recapagem de Capão Bonito a  
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Ribeira. O vereador mencionou sobre a situação da estrada de Catas Altas, quanto 
ao reparo das estradas, a Empresa Delta que ficou responsável pela reforma, 
perdeu na justiça a liminar, tendo que refazer novamente o serviço prestado. O 
senhor presidente Mário reforça o convite para a reunião do Bairro Antunes 
convida os moradores para participar, devido as reclamações que no Bairro Catas 
Altas e Antunes, falta água, e quando vêm está suja, e que estará o Superintendente 
e o Gerente, ouvindo aos moradores do Bairro e suas reivindicações, inclusive 
estarão anunciando que em cento e vinte dias estará sendo construído uma 
Estação de Tratamento que é uma conquista para aqueles moradores.  O vereador 
Márcio Rodrigues de Lima comentando sobre o projeto de nº 03 de 08 de abril de 
2.013, responde que já existe uma lei de serviços de táxis, e dá impressão que está 
criando uma nova lei, que o texto do projeto mostra que cria, e que em raciocínio 
existem duas leis, e pergunta se essa lei altera a antiga. E informa já para adiantar 
as comissões, que pula do artigo 4º(quarto) para o artigo 6º (sexto), não tendo o 
artigo 5º (quinto). O senhor presidente responde, a criação porque ela está 
criando pontos nos bairros; Vila Ito, Distrito de Saltinho, onde não existia ponto de 
táxi, por esse motivo a Criação, e a Regulamentação que é uma Lei de táxi que 
existe muito antiga de 1.973, e está muito ultrapassada. O vereador Nicolas 
retomando a palavra no uso da tribuna, menciona que não poderia de deixar de 
parabenizar o dia da “Igreja o Brasil para Cristo”, que se coloca a disposição da 
igreja não somente como vereador, mais como cidadão ribeirense. O presidente 
Mário Aparecido de Oliveira mencionando sobre o Decreto nº 15, de 28 de março 
2.013, sobre a instituição do “Dia da Igreja O Brasil para Cristo” convida para o 
uso da Tribuna o Pastor Pedro. Iniciando o pastor cumprimenta a todos, agradece 
de todo o coração a disponibilidade e pela maneira que receberam o Decreto, e 
fica feliz pela forma que abraçaram esta causa, ficando muito contente, e que a 
Igreja o Brasil para Cristo está há vinte anos na cidade de Ribeira, com o desejo de 
somar a população, e os benefícios para a população da cidade de Ribeira, que 
sendo ele de outra cidade, foi um desafio vir para Ribeira, para se tornar 
posteriormente o Pastor da Igreja que está a vinte anos no município, 
caminhando para vinte e um anos, e que somando ao que deseja e a vontade das 
demais autoridades da cidade, para que esse município possa crescer e possa ter 
um bom desenvolvimento.  E que sempre fez parte dos Conselhos, Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho da Assistência Social, Conselho 
da Saúde, Conselho do Fundeb, sempre com a maior alegria e maior amparo. E que 
fica muito contente com o Sr. Prefeito Jonas, por ter acatado esse Decreto ele e os 
demais vereadores, ficando muito contente e parabenizando por essa realização. E 
quer contar mais vezes com as autoridades não somente com este dia para a 
igreja, e que já tem um Decreto Legislativo instituído pelo governador Geraldo 
Alckmin, sendo no dia 03 de março o dia em que nasceu a Igreja o Brasil para 
Cristo estando há cinquenta e seis anos no Brasil, primeira igreja genuinamente 
brasileira, e que agora também com este Decreto no dia Igreja o Brasil para  
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junto com o município, estando sempre a disposição. E agradece a todos, Sr. 
Presidente e aos demais vereadores. Retomando a palavra o Sr. Presidente 
agradece e parabeniza a iniciativa do Pastor Pedro, e a Igreja que têm feito um 
excelente trabalho. E agradece ao Sr. Prefeito Jonas por ter sancionado e assinado 
esse Decreto, sendo muito importante para a igreja e para o município de Ribeira. 
E que a Câmara estará encaminhado cópia do Decreto através de Ofício para a 
Igreja o Brasil para Cristo. Finalizando a sessão cumprimenta a todos os 
aniversariantes, Schayane Spinel R. de Lima filha do vereador Márcio sendo no dia 
25 de março, Mário Aparecido de Oliveira sendo no dia 06 de abril, Alessandra 
Brito Harps de Oliveira vereadora desta Câmara sendo no dia 11 de abril, e Sávio 
Dias Batista sendo no dia 18 de abril, ao tiquinho esposo da Drª. Maria Inês, e a 
todos os aniversariantes parabéns. Não havendo mais nada a tratar o senhor 
presidente declara encerrada a presente sessão, convocando a todos para a 
próxima sessão ordinária prevista para o dia 25 de abril do corrente ano. Para 
constar foi lavrado a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e 
segundo secretários. 
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