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ATA Nº 13 FOLHAS: 01 
Ata da 11ª (Décima Primeira) sessão ordinária do dia 11 de julho 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. Com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Jonas Dias Batista, o senhor 
presidente convida-o para que sente a Mesa Diretora. Cumprimenta o Pastor Pedro e a 
todos os presentes. Solicita ao primeiro secretário o senhor Sávio Dias Batista, que 
proceda a leitura da ata da sessão anterior, que após sua leitura e colocada em 
votação, é aprovada por todos os vereadores presentes. O senhor presidente solicita 
ao primeiro secretário para que proceda a leitura das Indicações nº 22/2013, 23/2013, 
24/2013, 25/2013; de autoria dos vereadores Adauto Pedroso de Moura Pina, Benildo 
do Nascimento, João Alaelson de Melo, Mário Aparecido de Oliveira e Sávio Dias 
Batista. Em seguida o senhor presidente solicita a vereadora Alessandra Brito Harps de 
Oliveira que proceda a leitura da Indicação nº 26/2013 de sua autoria. O senhor 
presidente menciona que todas as Indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito 
Municipal. Menciona ainda que na sessão ordinária anterior, houve alguns 
questionamentos dos vereadores, e que hoje o senhor Prefeito Municipal, estará 
esclarecendo sobre esses assuntos. O vereador Márcio solicitou informações sobre os 
cursos do SENAI e manejo de roçadeira. O senhor presidente foi informado pelo 
Secretário da Agricultura Sr. Eduardo que estão contemplando para realização desses 
cursos. Sobre o Revelando São Paulo as inscrições serão feitas e Ribeira, já está inscrita 
no Revelando São Paulo e irá participar. O senhor presidente menciona que hoje era 
para estar o Secretário da Agricultura Sr. Eduardo, que a principio não pode 
comparecer. E que também irá ter do dia 22 ao dia 26 de julho, o Poupa Tempo Rural, 
em Ribeira, próxima a Casa da Agricultura,para todos os produtores rurais que 
quiserem informações, cadastros e orientações. E no dia 23 terá a reinauguração da 
feira, com novas barracas e ampliações, um excelente trabalho da Secretaria da 
Agricultura de Ribeira, juntamente com o Sr Prefeito Jonas Dias Batista. Quanto ao 
Banco do Povo, o senhor Prefeito irá comentar. Também foi questionado sobre a 
escola do Bairro Almeidas; que supostamente foi invadida, o senhor Prefeito também 
irá esclarecer, sobre a construção da Escola do Bairro Catas Altas, como está à situação 
dessa obra também. Foi questionado sobre as nomeações dos cargos de confiança da 
Prefeitura de Ribeira, também dará alguns esclarecimentos. O vereador Benildo do 
Nascimento solicitou informações sobre o Banco do Brasil de Ribeira, sobre o 
funcionamento do caixa eletrônico, o senhor presidente esteve conversando com o 
Gerente do Banco em Apiaí/SP no dia 03 de julho, e ele informou que os equipamentos 
já estão no depósito, e no prazo de quinze dias estará funcionando. O vereador Nicolas 
solicitou providências no sentido de arrumar os bueiros no Bairro do Saltinho/SP, o 
senhor Prefeito irá esclarecer. Em seguida palavra livre aos senhores vereadores que 
dela quiserem fazer uso. No uso da tribuna o vereador Nivaldo de Jesus menciona 
sobre a reforma do parquinho, que esteve lá, e notou brinquedos quebrados, e alguns 
remendados com madeira, se há informações sobre reforma. No uso da tribuna o  
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Vereador Nicolas Otavio da Silva Agradece pelas suas solicitações informais, que foram 
atendidas. Não havendo mais uso da palavra livre pelos nobres Edis, o senhor 
presidente convida o Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal Jonas Dias Batista para que 
possa usar a tribuna; e aos vereadores que tiverem dúvidas questioná-lo. No uso da 
tribuna o Sr Prefeito inicia cumprimentando a todos, primeiramente menciona que já 
estamos com sete meses de gestão e que a cada dia estamos suprindo as necessidades 
mínimas que a nossa população almeja, e que têm lutado junto com amigos políticos, 
para que também não se esqueçam do nosso município. E dentro das normalidades 
está procurando administrar da melhor maneira possível o município, lógico que 
existem dificuldades, percalços que aconteceram, porém em breve estará fazendo 
uma administração que imagina. Esses sete meses que se inicia agora, teve uma luta 
grande com a questão da CND (Certidão Negativa de Débito), mas que um mês atrás já 
regularizou, tendo pagado a um primeiro parcelamento junto a Caixa Econômica 
Federal, onde precisa ter um CRF(é o único documento que comprova a regularidade 
do empregador perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sendo emitido 
exclusivamente pela CAIXA). E que sem esse certificado não consegue celebrar 
convênios, verbas junto a União, e ao Estado. E também ao INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), teve sorte nessa questão, porque o Governo Federal sancionou uma Lei 
onde a Câmara e Senado, aprovaram o parcelamento de duzentos e quarenta meses, 
sendo vinte anos. Então com isso facilitou porque diminuiu as nossas prestações, dos 
encargos sociais, que estavam pesando, porque temos que pagar o atual, e o que foi 
negociado, no prazo de sessenta meses. E no INSS a mesma coisa sessenta meses, e 
através dessa Lei, nos negociamos a divida toda, incorporando numa divida só, sendo 
então negociada em duzentos e quarenta meses. Recentemente foi pago um valor de 
cinqüenta e sete mil de INSS, uma divida negociada da gestão anterior, que não teria 
sido paga, e mesmo sendo paga não foi suficiente para baixar o valor do nosso débito. 
Mas a partir de agora fazendo os pagamentos e não os atrasando, a Prefeitura estará 
legalmente cumprindo com suas obrigações sociais. Menciona que sempre está em 
contato com seus amigos políticos, esteve no gabinete do Deputado Estadual Samuel 
Moreira na Assembléia Legislativa, solicitando algumas reivindicações para Ribeira, 
pedidas anteriormente e foram feitas, e ele se comprometeu em uma audiência junto 
ao Governador, em estar dando noticias boas para nós. Tivemos problemas com nossa 
estrada onde a Empresa colocará uma balança, escolhendo justamente local 
impróprio, por circunstâncias talvez pensando que essa propriedade era do Estado, 
querendo instalar no meio da passarela, onde se pretende construir um Posto de 
Combustível, ele juntamente com o senhor presidente Mário foram até lá, e o DER 
acabou os ouvindo, e essa ida ao Gabinete do Deputado Samuel, foi também para 
abordar esse assunto e tentar mudar esse local. Falando sobre as estradas felizmente o 
Governo do Estado está olhando para os trechos, está sendo recuperado numa etapa 
inicial, depois há um projeto que está sendo licitado, para ir até a cidade de Capão 
Bonito/SP, mais o importante é que terá o recape de Apiaí/SP a Ribeira/SP, já 
minimizando as condições da estrada. Nos também temos uma Emenda para ser feita, 
agora executando os projetos, do Deputado Hamilton Pereira, onde esteve juntamente 
com a vereadora Alessandra, e o Deputado, destinando um Recurso para o Município 
de Ribeira, onde poderá fazer calçamentos em alguns Bairros, e também construção 
de pontes, que facilitará com esse recurso. Temos também alguma coisa prevista do 
Deputado Samuel, onde estamos pleiteando recurso para recuperar a passarela, e 
estende - lá até a ponte do tijuco, com iluminação. A quadra está um processo meio 
complicado, mas serão executados os serviços em breve, com parte do recurso próprio 
da Prefeitura, porque o recurso do Estado está na pendência de resolver questões 
jurídicas, parte desse recurso está na conta da Prefeitura, mais que a quantia não daria  
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Para concluir, não abrindo licitação, utilizando de recursos da Prefeitura, para melhoria 
da quadra. Em visita com o Deputado conforme mencionado, sugerindo um recurso 
para melhorar nosso campo de Futebol, que precisa de algumas coisas a serem feitas, 
a através de um compromisso ficaram de nos ajudar. Está também com o projeto dois, 
da Minha Casa Minha Vida, onde foi desapropriada uma área no Bairro Maritacas, já 
fez o depósito judicial, esperando o Juiz dar Posse, para iniciar a terraplanagem, onde 
serão construídas quarenta casas, um projeto da gestão anterior, sendo um projeto 
Urbano, foi escolhida uma propriedade com toda segurança, onde serão construídas 
essas quarenta casas. A questão Prefeitura pequena, esteve ontem na marcha em 
Brasília/DF, e a maioria dos municípios contava que o Governo Federal, tivesse 
alocando mais recursos para os municípios, através de transferências continuas, onde 
se esperava que fosse mais um por cento do FPM da receita, para o FPM a ser 
destituído por todos os municípios, mas a Presidente acabou alocando alguns recursos, 
na área da Educação e da Saúde. E isso que todos esperavam que fosse uma questão 
melhorando o repasse do FP, não aconteceu. Contávamos também com a destinação 
dos Royalties, para ser destituído para os municípios, mas por questões jurídicas até o 
momento, há um impasse que não pode ser distribuído para todos os municípios, e 
sim para os municípios banhado no local da extração. Isso nos alocava em torno de 
quatrocentos e cinqüenta mil por ano, para o município de Ribeira, mas esperamos 
que futuramente o governo esteja transferindo esses recursos. O senhor Prefeito 
Municipal coloca-se a disposição para dúvidas e perguntas. Responde, quanto a dúvida 
sobre o curso do SENAI, geralmente se programa o curso um ano anterior, para ser 
executado no ano posterior, foi solicitado para que tivesse agendando alguns cursos 
junto ao SENAI, e também comunicado ao Secretário da Agricultura, para que possa 
trazer novamente esses cursos que são muito importantes. Sobre o Revelando São 
Paulo, nosso município irá participar. Mencionou sobre a feira da agricultura familiar, 
gostaria de levar alguns agricultores, estudantes para participarem. Sobre a data da 
feira, menciona que será preciso mudar a data, devido aos equipamentos não ficarem 
prontos na data prevista. O Poupa Tempo estará no nosso município, sendo um poupa 
tempo móvel que está sediado na cidade de Itapeva/SP, foi reivindicado para vir para 
Ribeira, e eles estarão atendendo a todos. Menciona que esteve no ITESP na cidade de 
Capão Bonito/SP, irá ser feito um estudo não só em Ribeira, mas em dez municípios do 
alto vale, e do sudoeste do Estado, caminhando para a regularização fundiária. Onde 
será feito um mapeamento topográfico da área, e com esses levantamentos, nos 
poderemos estar requerendo juntamente com a parte Jurídica da Prefeitura, 
juntamente com a Procuradoria do Estado, entrando com uma ação uso Ca pião 
coletivo, onde as pessoas que interessarem terão suas áreas legalizadas. Já existe um 
projeto cidade legal, onde se pretende regularizar questões dos Bairros da nossa 
região. Sobre o Banco do Povo mencionou que estava interrompido o convênio, foi 
solicitado ao Secretário, e vamos celebrar novamente o convênio. A escola dos 
Almeida e uma questão desagradável, já foi notificada a pessoa que ocupou aquela 
localidade, e espera resolver o mais breve possível. Escola de Catas Altas, a empreiteira 
que estava fazendo, parece não estar interessada em resolver o problema. Esteve na 
Secretaria da Educação, em uma reunião com o pessoal do FDE, e eles pediram para 
que juntamente com o Zé Manoel de Apiaí/SP,próxima terça-feira estarão reunidos, 
para fazer uma vistoria na obra, junto com o Engenheiro do FDE, para levantar o que 
há de irregularidades, na construção, e ter um laudo para se posicionar, o que deve ser 
feito. E que as construções não está nos padrões da FDE. Cargos de Confiança, hoje 
não têm uma pessoa exclusiva para fazer o serviço, existem pessoas que são 
secretários e exercem três serviços, então a grande maioria dos cargos estão 
executando os serviços que foram contratados e um serviço paralelo também.  
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Menciona que trouxeram um Oftalmologista para Ribeira, que atendeu cerca de 
duzentas e vinte pessoas, custou em torno de seis mil reais para a Prefeitura mais que 
existe o conforto, para a população fazer exame com qualidade dentro de sua cidade. 
E que será programada a vinda novamente para fazer exames de catarata. O vereador 
Márcio no uso da palavra livre cumprimenta a todos, e inicia perguntando sobre a 
Minha Casa Minha Vida, sobre o terreno da construção dessas casas, se naquela 
localidade não pega água. Em resposta o senhor prefeito responde que aquela 
localidade não pega água mesmo porque não pode construir em área de risco, tendo 
estudo de que aquele local nunca pegou enchente. E que já estão pleiteando um 
terceiro projeto da Minha Casa Minha Vida, para construir mais quarenta casas. Sobre 
o Banco do Brasil o prefeito Jonas menciona que foi notificado, e estão pedindo, 
incansavelmente para eles colocarem, os equipamentos e o caixa eletrônico. O 
vereador Márcio pergunta ao senhor Prefeito o que pretende fazer atrás da creche no 
Bairro Vila Ito. Em resposta o senhor prefeito menciona em fazer uma nova creche, e 
que será uma Creche Escola com maior espaço, uma obra de aproximadamente um 
milhão e duzentos mil reais, só está faltando à regularização da área para assinar esse 
convênio. E está também reivindicando uma Creche para o Bairro Catas Altas, mais que 
terá de comprar um terreno, precisa achar um local apropriado por ser uma área 
grande. O vereador Márcio pergunta sobre a situação do pessoal da parte de cima do 
Bairro Vila Ito os “Desabrigados”, e se existe um projeto para recolocar as pessoas em 
suas casas. E sugeri para que sejam construídas as casas atrás da creche, a 
administração anterior tinha idéia de colocar naquele local, com projeto do CDHU. Em 
resposta o senhor prefeito responde que esse projeto não foi contemplado por 
questões primeiramente não caberia porque o CDHU é no mínimo vinte casas, não 
comportando essa quantia. Mas que terá uma solução aplausível, dentro desses 
quatro anos, estará solucionando ou com recursos da Prefeitura ou com convênio 
junto a Secretaria da Promoção Social. Sobre a questão do parquinho, citada pelo 
vereador Nivaldo, o senhor prefeito menciona que está precisando de uma reforma, 
não só aqui, como em Catas Altas também precisa desses reparos. E esteve solicitando 
a secretaria sobre esses equipamentos, porém eles não tinham, porque antes eles 
davam recursos, agora não, eles licitam para comprar equipamentos. Sobre o bueiro 
no Bairro Saltinho/SP, é questão de declive, a estrada está no mesmo nível do bueiro. 
Tendo que refazer o bueiro ou colocar um tubo de PVC apropriado para que a água 
não emposse. O vereador Márcio questionando sobre os Cargos de Confiança 
menciona que no seu entender os cargos deveriam ser preenchidos por funcionários 
efetivos em Concurso Público. O senhor prefeito em resposta menciona que essa 
questão de Concurso a Prefeitura estaria necessitando alguns cargos. Porém o ultimo 
concurso está meio polêmico. E que gostaria de ter cargos preenchidos, mas que está 
fazendo uma adaptação, transferindo pessoas de outros cargos para atender essa 
demanda. O vereador Márcio menciona sobre o aumento da folha de pagamento da 
gestão passada, em algumas categorias, como professores, Etc. O senhor prefeito 
menciona que o aumento do professor é uma Lei Federal baseada no piso, e temos 
que seguir o piso salarial. E que anteriormente não tinha uma obrigatoriedade de 
seguir o piso, agora sim. O vereador Márcio questiona sobre a questão do ticket 
alimentação, se a Lei 368 regulamenta essa questão. O senhor prefeito menciona 
sobre essa questão, o que falta é recurso, mas a idéia é regulamentar. O vereador 
Márcio menciona sobre a quadra de Ribeira, se houve um bloqueio do recurso ou 
representação. O senhor prefeito menciona que o recurso está na conta no valor de 
cem mil reais, foi licitado a Empresa ganhou, e ela demorou em executar o serviço, a  
Administração cancelou o contrato, e no final do ano a Empresa voltou, e houve um 
entendimento entre a Prefeitura e a Empresa e ela executou uma parte do serviço, só  



ATA Nº 13 FOLHAS: 05 
Que em termos foram mal executados, houve uma representação da Câmara, e 
abertura de processo para regularização. O vereador Márcio pergunta sobre a 
Rodoviária como ficou, em resposta o senhor prefeito menciona ter um impasse 
jurídico sobre a desapropriação daquela área, procurando entrar em acordo. 
Finalizando ao uso da tribuna menciona sobre o vereador João Alaelson, ajudando na 
recuperação das estradas, o vereador Benildo o assessorando no transporte, 
recuperando os veículos, com quase toda frota encaminhada. Menciona ainda sobre os 
problemas da Sabesp devem ser acionados através do telefone, através das 
reclamações a Empresa cobra da Sabesp. Sobre os poços artesianos já estão licitados, a 
empresa ganhou está na dependência dela executar. Encerra agradecendo a todos. 
Agradece ao presidente Mário que tem o ajudado bastante. Retomando a palavra o 
presidente Mário menciona sobre as reclamações sobre a entrega de correspondência, 
estando os correios sem carteiro, devido à licença médica de seu funcionário. Esteve 
ligando em Bauru/SP, para sanar essa entrega de correspondência. Menciona sobre a 
denúncia protocolada na secretaria dessa Câmara da senhora Nilziele Schefer Santos, e 
estará entregando uma cópia a todos os vereadores para conhecimento de todos. Não 
havendo mais nada a tratar o senhor presidente declara encerrada a presente sessão 
convocando a todos para a próxima sessão extraordinária a realizar-se amanhã dia 12 
de julho às 19h00min, para votação em segundo turno da LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Após o recesso dos vereadores com a próxima sessão ordinária 
prevista para o dia 08 de agosto do corrente ano. Para constar foi lavrada a presente 
ata que vai assinada pelo presidente, primeiro, e segundo secretários. 
 
Presidente – Mário Aparecido de Oliveira 
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