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ATA Nº 07 FOLHAS: 01 
Ata da 07ª (Sétima) sessão ordinária do dia 09 de maio de 2013, 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 Secretária da Educação Srª Ana, Secretário da Agricultura Eduardo 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. O senhor presidente reapresenta o projeto de lei nº 03 de 08 de abril de 
2013 que “Dispõe sobre a criação, concessão e regulamentação dos serviços de táxis no 
município de Ribeira/SP”, que faltava corrigir o artigo 14 (quatorze) referente revogação da lei 
existente nº 04/73 de 01 de abril de 1973, essa lei foi feita como projeto de lei, está como 
resolução, mesmo assim tendo que ser revogada, e que este projeto de lei já se encontra com as 
comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento Finanças e Contabilidade que elas se 
reúnam, para apresentar os pareceres na próxima sessão. O senhor presidente solicita ao 
vereador Benildo do Nascimento que proceda a leitura da indicação de sua autoria nº15/2013 
que “Dispõe sobre a colocação de placas de trânsito indicativas de proibição de estacionamento 
de veículos em trecho da Avenida Cândido Dias Batista, localizada dentro do perímetro urbano 
deste município de Ribeira-SP”. O Sr. Presidente menciona que esta indicação realmente é muito 
necessária a regulamentação da avenida, pelo grande fluxo de veículos e caminhões, podendo até 
mesmo acontecer um grave acidente, sendo necessária as providências. O Sr. Presidente 
convida o Sr. Eduardo Secretario da Agricultura para usar a palavra livre no uso da tribuna, para 
que os vereadores possam perguntar,  e esclarecer dúvidas. Iniciando o uso da tribuna 
cumprimentando a todos os presentes, o sr. Secretário Eduardo menciona que é muito bom ver 
a participação de todos e saber que existem pessoas preocupadas com o andamento dos 
serviços em nosso município , e se coloca a disposição de todos, quanto a autoridades e também 
a comunidade, questionando sobre dúvidas, para que possa desenvolver um trabalho a altura do 
que demanda o nosso município. Menciona que quando o prefeito Jonas o convidou para fazer 
parte da Secretaria da Agricultura, estar à frente desse departamento, tendo ele a consciência de 
responsabilidade muito grande, para com os cidadãos, que depende de um departamento que 
funcione, que atue para o desenvolvimento do município, por outro lado têm a responsabilidade 
de ser professor do Estado, e ter a consciência quando se pensa em desenvolvimento, temos 
também que primar pela educação; a situação atual da nossa agricultura, a situação atual do 
desenvolvimento ela depende de uma questão cultural, muito do que as pessoas fazem no 
campo, está enraizado nas questões culturais, e que a Secretaria da Agricultura tem como 
principio partir daquilo que o nosso povo faz. E pediu exoneração do Estado, por ser professor 
efetivo, pediu afastamento, com todas as responsabilidades, para se dedicar integralmente a 
função. Primeiro lugar, porque acredita que se não estiver integralmente dentro de um setor, 
não consegue dar a esse setor o que ele demanda. Logo no inicio se percebeu o interesse dos 
vereadores em estarem presentes, dando ideias, opiniões, estando a disposição. E nesse 
momento na secretaria da agricultura percebe-se que deve  
ATA Nº 07 FOLHAS: 02 



Retomar algumas coisas que já vinham sendo feitas, recuperar os equipamentos da patrulha 
agrícola, que é de conhecimento de todos que estavam danificados, pela idade, pelo mau uso, e 
por falta de manutenção. E que restabeleceram os serviços, totalizando por volta umas sessenta 
horas de trabalho, e que a hora de grade, num preço comercial, por volta de oitenta reais. Esses 
serviços sendo subsidiados pela Secretaria para produtor, e que para o produtor vai baratear 
custo, e ele vai retomando as suas atividades. Está previsto a vinda de um caminhão ainda no 
primeiro semestre, e outras atividades da agricultura, como a distribuição de leites está em 
funcionamento, e os programas do Estado, pela razão de não ter a mais de dois anos a 
colaboração de um agrônomo, os convênios, com a assessoria da CATI nos não temos, hoje 
ainda estiveram reunidos com a CATI de Itapeva, para tentar buscar um caminho para termos 
convenio com a CATI para o segundo semestre, já estão reabilitados alguns serviços e agora 
pretende reabilitar plano de desenvolvimento da agricultura, que será colocado para apreciação 
dos conselheiros, para o próximo mês, para fazer a consecução desse programa. O sr. Secretário 
coloca-se a disposição dos vereadores para dúvidas e questionamentos. O vereador Sávio, 
menciona a compra de um equipamento agrícola, de um micro trator que seja, é muito 
complicado para o produtor, existe acesso ao Pronaf, mais pelo fato de não ter garantias de 
crédito, acontece por maior parte dos produtores, terem que depender da patrulha agrícola 
municipal. Pensando nisso o prefeito Jonas, juntamente com sua equipe, selou convenio com 
Estado, e com a União, para trazer ao município a patrulha agrícola, implementos que vão 
somar ao que já existe, e que se nós fizermos um bom uso desses equipamentos, certamente 
vai trazer melhores resultados. E não adianta encher o pátio de equipamentos e não 
implementar um programa de desenvolvimento real para o município, menciona que é 
compromisso “nosso”, porque todos que estão ocupando cargos tanto na Câmara de vereadores, 
como no Executivo, como nos departamentos, tem compromisso com o cidadão que é o povo. O 
senhor presidente agradece as palavras do Secretário da Agricultura sr. Eduardo. Em seguida, 
palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. O vereador Nicolas iniciando 
o uso da tribuna parabeniza ao secretario da Agricultura sr. Eduardo mostrando que é uma 
pessoa que tem responsabilidade e compromisso, tendo vindo esclarecer para quem tiver 
dúvida. Agradece também ao prefeito Jonas, pela estrada do Bairro Coelhos, que já vêm fazendo 
melhoras e todos agradecem. Sugere ao Secretário de Esportes que ele use ou elabore um 
evento para a pista de skate por haver a pista no Bairro Vila Ito, visto que ela nem foi 
inaugurada, e o esporte “skate” está em alta, e que tem notado que várias crianças praticam o 
esporte descendo a avenida principal, tendo a pista para uso com segurança para as crianças. O 
senhor presidente menciona que a sugestão será levada ao Secretário de Esporte Sr. Ari. 
Iniciando o uso da tribuna o vereador Benildo do Nascimento, agradece ao atendimento a sua 
solicitação pela ronda policial, parabeniza o secretário da agricultura, que estão juntos nessa 
empreitada, e é de pessoas assim que precisamos para ajudar na administração. Cumprimenta a 
secretária da Educação Sr.ª Ana que vêm desenvolvendo um grande trabalho, menciona que 
independente de administração anterior estamos aqui para trabalhar por objetivos, que hoje 
existe uma grande quantidade de convênios, todos para virem para o município de Ribeira. 
Conseguido em apenas cinco meses, e a administração passada não conseguiu há quatro anos, 
contando com o apoio dos colegas que fazem parte do executivo, para que possamos fazer um 
bom trabalho para o município, e que estamos no caminho certo. O sr. Presidente menciona que 
parece ter aumentado a policia militar com três funcionários efetivos. Menciona que dia 20 de 
maio terá uma audiência marcada com superintendente, e as Câmaras da região, solicitando 
para que a Policia Militar de Apiaí passe a companhia. Estará com Secretario de Segurança 
Pública, e que aumentará os funcionários efetivos dos municípios. O vereador João Alaelson de 
Melo no uso da tribuna, agradece ao sr. Prefeito Jonas poder ter começado a recuperação das 
ruas do Bairro Vila Ito, menciona também que estamos próximos ao sexto mês do ano, com 
aproximadamente oitenta  
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por cento das nossas estradas, todas transitáveis. O Bairro Coelhos a via principal já está 
arrumada, agora fica os ramais para terminarem. Menciona que conversou com o prefeito 
Jonas, ele esteve junto com o Deputado Samuel juntamente com governador, e que juntos 
conseguiram recursos para recuperação da passarela, um recurso de trezentos mil reais, 
ampliação dela até o portal. Provavelmente comecem essas obras até o segundo semestre, e 
também que o município ganhou uma ambulância do governador no valor de noventa mil reais, 
e que irá ajudar muito o nosso município. O vereador Márcio Rodrigues de Lima no uso da 
tribuna menciona sobre a lei do táxi, do Projeto de Lei nº 03 de 08 de abril de 2013, sobre 
questionamentos, o artigo 5º para fazer uma mudança, que ele entende da seguinte maneira; a 
pessoa que quer ser taxista compra o carro e pede a concessão, e ainda pode não conseguir a 
concessão. Ele pede então uma mudança para adiantar o trabalho das comissões, porque desta 
forma ele entende que se a pessoa comprar o carro e não conseguir a concessão, como ficará. 
Comentários do sr. Presidente: menciona que ao seu modo de ver, se a pessoa pretende ser 
taxista o mesmo já deve ter seu veículo. O vereador Márcio menciona sobre o artigo 10º: em 
dúvida pergunta se fica estipulado cinco UFESP, ou outra unidade monetária municipal. O 
vereador sugere que fique uma ou outra por não saber a qual se refere. O vereador Márcio 
menciona ainda, para dar satisfação por dúvida da Senhora Paulina, a questão sobre a 
nomeação dos cargos da Prefeitura, e que esteve terça-feira na prefeitura conversando com o 
Secretario da Administração senhor Luiz Antônio Dias Batista, e que no seu entendimento têm 
três nomeações de forma irregular, o chefe de seção de vigilância sanitária, assessor politico e 
assessor de gabinete, todos empregos de confiança e estão de forma regular, e segundo a Lei 368 
de 22 de dezembro de 2006, “os cargos só podem ser ocupados por funcionários permanentes”, 
sendo investido no cargo através de concurso público. Menciona que é o que diz a lei em seu 
entendimento. E que o Sr. Luiz Antônio Dias Batista estará conversando com a assessoria 
jurídica, para analisarem da forma coerente, vendo se está certo ou errado sobre essa questão. 
Esclarecendo e dando um parecer sobre a dúvida da Senhora Paulina, agradece ao Sr.º Luiz 
Antônio pela recepção e atendimento. Menciona ainda que o Artigo 159 da Lei nº 368 de 22 de 
dezembro de 2006, diz “o auxilio alimentação, chamado “ticket” é direito exclusivo dos 
servidores em exercício”. Pede ao Sr. Presidente se possível levar até o Sr. Prefeito Municipal 
sobre essa vantagem que menciona o artigo, para ver se é possível ou não essa vantagem para 
os servidores municipais. O sr. Presidente retomando a palavra informa a todos que recebeu 
uma carta do Deputado Estadual Dr. Ulysses Tassinari, onde o assunto é encaminhamento de 
cópia da indicação nº 1484 de 2013, de autoria do Deputado Estadual, onde ele solicitou estudo 
para autorizar liberação de recursos na ordem de 70.000,00 (setenta mil reais) para aquisição 
de um veiculo tipo van, destinado ao uso de transporte de pacientes do SUS do município de 
Ribeira. Menciona também sobre a ativação do Site da Câmara, estando as fotos de todos os 
vereadores (a), e todos os trabalhos da Câmara, e solicita fotos novas para substituir, para 
aqueles que quiserem atualizar. Menciona que terá o Portal da Transparência, Lei de acesso à 
informação, e SIC Serviço de Informação ao cidadão. Parabeniza os aniversariantes do mês de 
maio, vereador Márcio Rodrigues de Lima, sendo no dia 12 de maio, Helen Cristina de Oliveira, 
sendo no dia 12 de maio, filha do presidente Mário, Emanuelli Bethina Dantas de Jesus, sendo no 
dia 12 de maio, filha do vereador Nivaldo de Jesus, Cleiton Gonçalves de Oliveira, sendo no dia 17 
de maio esposo da vereadora Alessandra, Ana Paula de Oliveira, sendo no dia 28 de maio, filha do 
presidente Mário e Guilherme Benildo do Nascimento, sendo no dia 29 de maio, filho do 
vereador Benildo do Nascimento deseja a todos um feliz aniversário. O vereador Benildo do 
Nascimento pedindo um aparte parabeniza a todas as mães sendo dia das mães 12 de maio. O 
vereador Márcio retomando a palavra menciona sobre a questão de nomeação dos cargos, ele só 
pede para que seja regularizado não tendo nada contra os funcionários que ocupam, tirando-os 
do cargo de confiança, e os colocando em cargo de comissão. O Sr. Presidente informa a todos 
que a sessão prevista para o  
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dia 30 de maio é feriado de Corpus Christi, e pergunta a todos nominalmente se concordam não 
que a sessão seja realizada no dia 28 de maio do corrente ano. Todos concordaram com sim. 
Não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declara encerrado a presente sessão 
convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 28 de maio do corrente 
ano. Para constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e 
segundo secretários. 
 
Mário Aparecido de Oliveira-Presidente. 
 
Sávio Dias Batista – 1º Secretário. 
 
Adauto Pedroso de Moura Pina – 2º Secretário. 
 
 


