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ATA Nº 08 FOLHAS: 01 
Ata da 08ª (oitava) sessão ordinária do dia 28 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 Nivaldo de Jesus. Após verificar número legal de vereadores 
presentes, o senhor presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. 
Solicita ao vereador Benildo do Nascimento, na ausência do primeiro secretário, 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 solicita a vereadora Alessandra Brito Harps de 
Oliveira, que proceda a leitura da indicação de sua autoria nº 19.2013, onde “indica colocação de 
cobertura no ponto de táxi na praça central de Ribeira”. Após a leitura, o senhor presidente 
solicita ao vereador Adauto Pedroso de Moura Pina que proceda a leitura da indicação de sua 
autoria nº 20.2013, onde “indica a necessidade urgente de solicitar junto a SABESP, 
fornecimento de água tratada e encanada para a população do Bairro Morro Grande”.  Em 
seguida palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso, o vereador João 
Alaelson de Melo no uso da tribuna parabeniza ao Secretário do Esporte de Ribeira, pela festa 
promovida no domingo, um campeonato regional muito bonito, uma ótima organização, 
locução de esporte, coisas diferentes que o nosso povo não está acostumado. Menciona que ele 
como funcionário da Prefeitura está cuidando das estradas, e pedi a colaboração de todos os 
colegas vereadores para trabalhar pelo município, vendo o que é necessário a ser feito pode 
informa-lo, e que está para ajudar no que puder, e que muitas vezes pode não estar vendo o que 
precisa ser feito, e os vereadores que visitam os bairros, podem estar vendo as necessidades que 
precisa. E criticas construtivas são bem vindas, e o que não presta são as criticas destrutivas, 
aquela que a pessoa vai criticar e não tem a solução para o problema, e construtivas ajuda 
muito principalmente na Administração Pública. E que está contente e feliz com a recuperação 
da nossa rodovia Ribeira a Apiaí, os equipamentos já estão a pronta utilização junto com a 
empresa, e inclusive foi uma surpresa a recuperação começar tão rápido, e ele juntamente com 
o presidente Mário estiveram em uma reunião dia 20 de maio com o superintendente na 
Secretária do Transporte e já está mostrando resultados, sendo que essas obras estava prevista 
para o mês de agosto, então sendo bem adiantadas, e que todos ficam muito contentes. O 
vereador Nicolas Otavio da Silva no uso da tribuna menciona que semana passada esteve na 
Prefeitura de Ribeira conversando com o sr. Luiz Antônio Dias Batista Secretário da 
Administração, para falar que esta semana estaria enviando um ofício levando algumas 
reivindicações e breve teremos algumas novidades. Parabeniza ao Prefeito Jonas e também sua 
equipe Secretário de Esporte, e principalmente parabeniza aos atletas de Ribeira, que foram 
campeões mais uma vez. O senhor presidente menciona que todas as indicações apresentadas 
serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para as devidas providências, e as demais 
solicitações serão encaminhas para o prefeito e assessor jurídico para que as medidas sejam 
tomadas. Parabeniza também a Comissão de Esporte através do Secretário Ari do bar, também 
ao piazito, e ao Prefeito Jonas, que deu aí toda a estrutura, para a realização de um campeonato 
sensacional, que foi um campeonato que marcou o esporte de Ribeira. Menciona que dia 20 de 
maio esteve conversando com o Secretário de Segurança Pública em São Paulo, estiveram com 
demais presidentes de Câmaras e Deputados, solicitando  
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para que a Policia Militar de Apiaí transformar-se o posto em companhia, e que aumentasse 
também os funcionários efetivos aqui do município de Ribeira, e também viesse para o 
município mais uma viatura que falta para que os policiais possam fazer as visitas nos bairros, 
e que o Secretário os atendeu muito bem e os deu esperança para que esse atendimento seja 
feito o mais breve possível. 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 13 de junho 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. 


