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ATA Nº 10 FOLHAS: 01 
Ata da 09º (nona) sessão ordinária do dia 13 de junho 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, 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.  Cumprimenta e 
agradece a presença do Sr. Lee Ney, e informa a todos que logo após o encerramento da 
sessão o mesmo estará dando uma palestra sobre Saúde e Qualidade de Vida, e convida a 
todos que permaneçam para participarem. Solicita ao primeiro secretário senhor Sávio 
Dias Batista, que proceda a leitura da ata da sessão anterior, que após a sua leitura e 
colocada em votação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente do dia: 
O senhor presidente solicita ao vereador João Alelson de Melo, Relator da Comissão de 
Constituição Justiça e Redação que proceda a leitura do Parecer nº 02/2013 sobre 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”, vindo do Poder 
Executivo Municipal. Após a leitura o senhor presidente solicita ao primeiro secretário 
senhor Sávio Dias Batista que proceda a leitura das Emendas ao Projeto de Lei nº 03, de 08 
de abril de 2013. Em seguida, palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem 
fazer uso. Não havendo uso da palavra livre na tribuna pelos nobres Edis, o senhor 
presidente pergunta a todos se podem dispensar o Intervalo Regimental para passarem 
para a ordem do dia. Todos concordaram. O senhor presidente Coloca em votação o 
parecer nº 02/2013 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal 
de Ribeira, sobre o Projeto de Lei nº 03, de 08 de abril de 2013, notando-se que foi 
aprovada por unanimidade pelo plenário. O senhor presidente coloca em votação as 
Emendas do referido Projeto de Lei nº 03, de 08 de abril de 2013, notando-se que foi 
aprovada por unanimidade pelo plenário. Menciona que hoje todos receberam um 
presente: a carteira do Poder Legislativo. Espera que todos tenham gostado e que façam 
bom uso dela. Aniversariantes do mês; Kaique Gonçalves Harps de Oliveira, filho da 
vereadora Alessandra no dia 22/06/2009 e vereador João Alaelson de Melo sendo no dia 
25/06/1969. Deseja a todos um Feliz Aniversário. 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 27 de junho de 2013. Para constar foi lavrada 
a presente ata que vai assinada pelo presidente pelo primeiro e segundo secretários. 
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