CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 06 FOLHAS: 01
Ata da 06ª (Sexta) sessão ordinária do dia 25 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, 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, 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. Passando para o expediente do dia solicita ao vereador Benildo do
Nascimento Presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação da Câmara
Municipal de Ribeira, que proceda a leitura acerca do parecer nº 01/2.013,
referente ao processo nº 2736/026/10, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, que trata da prestação de contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de
Ribeira, referente ao exercício do ano de 2.010. Após o término da leitura o senhor
presidente solicita ao vereador Sávio Dias Batista Relator da Comissão Orçamento,
Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Ribeira, que proceda a leitura
acerca do parecer nº 01/2.013, referente ao processo nº 2736/026/10, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata da prestação de contas
apresentadas pela Prefeitura Municipal de Ribeira, referente ao exercício do ano
de 2.010. Em seguida o senhor presidente Mário Aparecido de Oliveira, menciona
que a Câmara recebeu um abaixo assinado dos estudantes de Ribeira, contando
com cento e doze assinaturas, com a seguinte solicitação: “Nós, estudantes do
município de Ribeira/SP, regularmente matriculados na rede pública estadual de
educação básica, vimos através deste documento solicitar à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) a construção de um sistema
de coleta e tratamento de esgoto doméstico no nosso município, visando assim
minimizar os impactos ambientais causados pela poluição orgânica em nossos
corpos d’água, impactos esses que vêm alterando a qualidade de nossa água e
prejudicando a nossa diversidade biológica. Através do apoio e do incentivo da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, subscrevemo-nos. O senhor presidente
menciona que o abaixo assinado será encaminhado aos órgãos competentes,
Prefeitura, Sabesp, para tomar conhecimento da situação. Em seguida palavra
livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Iniciando o uso da
tribuna, o vereador Benildo do Nascimento, menciona que, na sessão anterior o
vereador Nicolas pediu
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Informações sobre a situação da quadra coberta de Ribeira/SP, tendo buscado
informações menciona que a quadra hoje se encontra em processo
administrativo, devido a administração anterior, e que estão aguardando sair
resultados para dar continuidade no trabalho. Menciona ainda que foi feito uma
licitação, e a empresa que iniciou o trabalho, ela fez um acordo com a prefeitura, e
não concluiu, e o ministério público acionou, e foi pago um total de 58.000
(cinquenta e oito mil reais) só para fazer o telhado, sem reparo algum. Um
dinheiro que foi gasto ilícito, sendo um processo que a prefeitura não deveria
pagar, esse dinheiro foi pago, no qual esta atrasando um trabalho que já deveria
estar pronto. Menciona também sobre a escolinha de futebol furacão que o Sr.
Prefeito Jonas está analisando se possível trazer para Ribeira. O vereador Nicolas
Otavio da Silva no uso da tribuna menciona que foi procurado por várias pessoas
para esclarecer sobre o portal no começo da Vila Ito, por estar em condição de
realização parada, gostaria de saber se veio verba, e se veio onde esta, estando
ridículo da forma que se encontra. Sobre as contas da Prefeitura de Ribeira do ano
de exercício de 2.010, menciona que esteve na câmara hoje por duas vezes, veio
de manhã para saber sobre a pauta, na qual não tinha matéria em pauta até o
presente momento, viu o senhor presidente na rua, tendo falado verbalmente que
estaria pronta em duas horas, menciona ainda que lei não se questiona lei se
cumpre, e que teve a opinião formada sobre algumas questões das contas, e que
se o Tribunal de Contas veio e deu aval de alguma coisa, sendo ele um técnico para
isso, sendo que os apartados estão no promotor, ele é uma pessoa capacitada para
ver isso. Menciona que não tem compromisso com ninguém, a não ser com o
povo de Ribeira, tendo que dar respaldo para alguém, esse alguém é o povo,
dizendo que não tem compromisso com prefeito anterior, nem atual, não tem
compromisso diretamente e pessoalmente com algum vereador. Menciona que
não teve em mãos o parecer, que é votado hoje, que o ideal é fazer uma leitura
antes, não tendo a possibilidade de votar, um assunto ao qual não sabe o que se
trata. E esclarece que irá se abster de votar, que não irá votar, uma questão a qual
não sabe, e que não entende. E que precisa ter conhecimento para ter uma
opinião formada sobre a questão. O senhor Presidente Mário Aparecido de
Oliveira retomando a palavra menciona que gostaria de elogiar a gestão anterior,
sendo difícil, e por esse motivo o parecer das comissões foi desfavorável, sendo
um descaso que houve da administração anterior, diversas irregularidades, iniciou
o ano de 2.009 (dois mil e nove) criando dez secretarias, e inclusive ele fez parte de
aprovar projeto, imaginando que pudesse andar bem, e não funcionou essas dez
secretarias, acompanhando também através do portal do cidadão diversas notas
suspeitas que se observa que foi passada pela prefeitura, muito desperdício, como
o caso do portal sendo comentado anteriormente, a construção do posto de saúde
da estrada ilha rasa onde se encontrava abandonada, a escola da Catas Altas, apesar
de ser convenio na construção, teve que vir outra empreiteira refazer alguns
serviços, telefones da prefeitura com valores absurdos, perderam o telefone
principal da linha (15) 3555-1132 por
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Falta de pagamento. E o descaso com a quadra coberta, o próprio prefeito
reincidiu o contrato isso em 2.012, com a empreiteira, depois feito o pagamento
de 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) ela realizou apenas umas trocas de
Telhas. Então por esses motivos não temos que elogiar a administração anterior, e
sim votar desfavorável as contas do ano de exercício de 2.010. Passando para um
intervalo de cinco minutos, após ordem do dia, o senhor presidente Mário
Aparecido de Oliveira coloca em discussão os pareceres nº 01/2.013 da Comissão
Constituição Justiça e Redação, e nº 01/2.013 da Comissão Orçamento, Finanças e
Contabilidade, o vereador Nicolas Otavio da Silva menciona que irá se abster de
seu voto por não ter uma opinião formada sobre a questão em pauta, menciona
que os vereadores deveriam ter conhecimento do texto antes de votar. E esclarece
para eventuais problemas futuros sobre abster de seu voto. Em seguida o senhor
presidente informa que a votação será nominal, respondendo sim ou não se vota a
favor ou contra ao parecer nº 01/2.013 da comissão Constituição Justiça e
Redação referente ao processo nº 2736/026/10 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, que trata da prestação de contas apresentadas pela prefeitura
municipal de Ribeira, referente ao exercício do ano de 2.010, notando-se 5 (cinco)
votos sim, 3(três) votos não, e 1 (hum) voto absteve. Parecer nº 01/2.013 da
Comissão Orçamento Finanças e Contabilidade referente ao processo nº
2736/026/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata da prestação
de contas apresentadas pela prefeitura municipal de Ribeira, referente ao
exercício do ano de 2.010, notando-se 5 (cinco) votos sim, 3 (três) não, 1 (hum)
absteve. De acordo com a legislação vigente e o regimento interno desta casa,
devendo ter dois terços, tendo que ser seis votos a três, o senhor presidente
declara aprovado as contas do exercício de 2010. 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 09 de maio do corrente ano. Para
constar foi lavrado 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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