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Ata da 10ª (décima) sessão ordinária do dia 27 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. Solicita ao primeiro 

secretário vereador 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. 

Solicita ao vereador João Alaelson de Melo que proceda a leitura da indicação nº 21/2013 

de sua autoria junto com os vereadores Adauto Pedroso de Moura Pina, Benildo do 

Nascimento, Mário Aparecido de Oliveira e Sávio Dias Batista. Em seguida o senhor 

presidente apresenta o Projeto de Lei nº 06, de 26 de abril de 2013 que “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências”. Pergunta a 

todos os vereadores nominalmente se pode dispensar a leitura do referido projeto de lei, 

por todos terem uma cópia. Todos concordaram. Menciona que o referido projeto foi 

protocolado com data de 30 de abril de 2013, e que foi realizado Audiência Pública nesta 

casa, inclusive toda a população, vereadores e os munícipes foram convidados a 

participarem da Audiência Pública de Elaboração da LDO que foi realizada no dia 26 de 

abril às 14h00min. Em seguida encaminha as Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade; que em conjunto fará o parecer do referido 

Projeto de Lei. Menciona que devido ao curto prazo pelo recesso, terá duas sessões 

extraordinárias, uma a realizar-se no dia 02 de julho às 19h00min, dia 11 de julho a sessão 

ordinária como estava prevista, e outra extraordinária a realizar-se dia 12 de julho às 

19h00min, devido ao motivo do Projeto de Lei da LDO ser votado em dois turnos, para a 

aprovação. Em seguida palavra livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. 

O senhor presidente agradece a presença do Ex- Secretário da Agricultura Sr Lico, 

agradece também a presença do Sr Tana e Sr Albino. No uso da tribuna o vereador João 

Alaelson de Melo parabeniza aos colegas que fizeram a Festa em Catas Altas, agradece aos 

voluntários que trabalharam com muita dedicação, menciona que ficou preocupado com a 

construção da fogueira, que é um trabalho totalmente artesanal. Parabeniza Gilmar, 

Herison, Valdir, e as mulheres também, que trabalharam para proporcionar uma boa festa 

para todos. Deixa seus sentimentos pela tragédia no acidente que aconteceu, com as 

crianças da família de seu Albino, que todos ficam muito tristes com essa fatalidade. O 

vereador Márcio Rodrigues de Lima no uso da tribuna gostaria de saber ao senhor 

presidente sobre o Revelando São Paulo que teve no Vale do Ribeira, e que Ribeira não 

participou, pergunta se sabe o motivo da não participação do município. O senhor 

presidente mencionou que esteve conversando com o Secretário da Agricultura Sr 

Eduardo, e ele informou que não puderam participar, porque a agenda estava muito em 

cima da hora, e eles não puderam participar do revelando de Iguape e com isso iria 

dificultar o revelando São Paulo. E que Câmara e Prefeitura ofereceram todo o apoio para 

que participassem, e não deixassem de participar do Revelando São Paulo. O vereador 

Márcio menciona que está até na proposta de governo do Prefeito, menciona sobre o curso 

do SENAI, que parece não terem oferecido nenhum curso ainda, e dá sugestão para  



ATA Nº 11 FOLHAS: 02 

que tragam; Curso de Manejo de Roçadeira, e que produtores e pessoas da Zona Rural tem 

Roçadeiras, e seria importante e de grande valia para o nosso município. Pergunta sobre o 

Banco do Povo se tem alguma noticia. O senhor presidente menciona que na próxima 

sessão trará noticias sobre o Banco do Povo que é uma reivindicação antiga. O vereador 

Márcio pergunta se a Escola de Catas Altas esta parada a construção. E se já têm alguma 

posição sobre essa obra. O senhor presidente menciona que inclusive esteve em São Paulo 

fazendo pedido de prorrogação, para corrigir as falhas da construção, e foi protocolado na 

Secretaria de Educação, para que eles prorrogassem o aditamento do Governo. O vereador 

Márcio pergunta se foi uma falha estrutural; e o que aconteceu, e pergunta se a 

responsabilidade sabe de quem é. O senhor presidente menciona que está sendo apurado 

e que foi solicitado para que o Técnico da Secretaria da Educação viesse para ver a forma 

que foi dada a liberação para os pagamentos. Se realmente esta correta ou não para apurar 

esses fatos. O vereador Márcio menciona ainda que semana passada entrou em contato 

com ele, a Senhora Maria Joana, pedindo informações sobre a Escola do Bairro Almeidas, 

se desocuparam ou não a Escola, falaram que já tinha um pedido e que iriam desocupar, 

mais segundo ela ainda estão no prédio, e quebraram uma parede, fizeram um portão 

grande, e que até estão montando uma oficina, e pede para que o senhor presidente possa 

trazer resposta sobre esse assunto. Menciona também das nomeações da Prefeitura que ao 

seu modo de ver são irregulares, e pergunta se houve alguma resposta, se continua do 

mesmo modo ou não, se estava errado, ou se esta certa essas nomeações. O senhor 

presidente menciona que ele trará informações para a próxima sessão e que falará com o 

Sr. Prefeito. O vereador Márcio menciona sobre a indicação do vereador João Alaelson 

sobre as construções das pontes, menciona que o Bairro Brejauva Areado, próximo à 

fazenda do Renato, já existe convênio para aquela ponte. Finalizando o uso da tribuna 

menciona sobre a LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias, que por ele poderia dispensar 

os pareceres e ser votada nessa sessão, e que ela esta protocolada com data do dia 30 de 

abril, e lembra que ela chegou hoje. O vereador Benildo do Nascimento pedindo um aparte 

menciona sobre a Moção a respeito do Banco do Brasil, reenviada no começo do ano, se 

teve alguma posição a respeito sobre o Banco, e que está aumentando os usuários de 

cartão, precisando da utilização dos serviços. O senhor presidente menciona que segunda 

feira irá conversar com o gerente do Banco do Brasil, para tomar providências referente à 

Moção sendo que eles reformaram o prédio, colocaram sua publicidade, e não trouxeram 

seus equipamentos. E também menciona sobre o Banco Santander que abri segunda, 

quarta, e sexta, e muitos comerciantes os têm procurado referente a esse mau 

atendimento, sendo que ele abriria todos os dias. O vereador Nicolas Otavio da Silva no 

uso da tribuna menciona que o senhor presidente leve até o Sr Prefeito ou ao setor 

responsável, que algumas pessoas estiveram o procurando sobre a Rua Oliveira Rosa do 

Bairro Saltinho, e estão com bueiro entupido desde a semana passada, que além do 

alagamento, traz também mau cheiro e sujeiras devido a essas chuvas, trazendo 

transtornos aos moradores. E pede encarecidamente que leve ao conhecimento do 

responsável daquele setor. O senhor presidente menciona que levará ao conhecimento do 

Sr Prefeito, para aumentar a boca do bueiro, para não causar mais transtornos para os 

moradores daquele Bairro. O senhor presidente menciona que o ultimo dia 17 de junho, 

ele junto com o vereador Sávio, estiveram em São Paulo no Itesp, conversando com o 

Diretor, referente a uma reivindicação dos moradores, sobre a regularização de terras da 

Zona Rural, temos conhecimento que na Área Urbana, parece já existir um Projeto da 

Secretaria da Habitação, Cidade Legal, e fizeram a medição na cidade e no Bairro Vila Ito, e 

que os proprietários da Zona Rural não têm documentação de suas terras. E no dia 20 de 

junho em Capão Bonito, foram feitos lançamentos, esta programado para o inicio do  
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Ano que vem a Contemplação de Ribeira com o trabalho do ITESP, com memorial 

descritivo para regularização das terras da Zona Rural. Os Aniversariantes do mês de julho 

são: Keli Cristina Lima Nascimento, esposa do vereador Benildo do Nascimento, no dia 06 

de julho, e Juliana Tamires Lima Nascimento, filha do vereador Benildo do Nascimento 

sendo no dia 06 de julho. Deseja um Feliz Aniversário. Não havendo mais nada a tratar o 

senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando a todos os vereadores 

para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 02 de julho do corrente ano. Para constar 

foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo 

secretários. 

 

Presidente – Mário Aparecido de Oliveira 

1º Secretário – Sávio Dias Batista 

2º Secretário – Adauto Pedroso de Moura Pina 


