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ATA Nº 15 FOLHAS: 01 
Ata da 12ª (Décima Segunda) sessão ordinária do dia 08 de agosto 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: 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, 
agradecendo a presença de todos, e solicitando ao primeiro secretário, vereador 
Sávio Dias Batista que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que após sua 
leitura e votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida 
iniciou dizendo que nesta primeira sessão após o recesso, não temos Projetos para 
serem discutidos pelo plenário. Informou sobre o convite recebido da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus, solicitando ao primeiro secretário vereador Sávio 
Dias Batista que proceda a leitura do mesmo. Após a leitura, o senhor presidente 
Mário Aparecido de Oliveira disse que o convite era direcionado a todos os 
vereadores para participarem da 13ª Confraternização do “Grupo Vida”, da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus (missões) de Adrianópolis-PR, a realizar-se nos 
dias 16, 17 e 18 de agosto. Em seguida, deixou a palavra livre aos senhores 
vereadores que dela quiserem fazer uso. O vereador Marcio Rodrigues de Lima 
usando a palavra, pergunta ao senhor presidente, se é oficial ou não o Drº Fabrício 
não ser mais médico de Ribeira. O senhor presidente em resposta, disse que esteve 
com o Drº Fabrício, onde ele esclareceu que, recebeu outras propostas inclusive em 
Santa Catarina-RS, Adrianópolis-PR e Itapirapuã - Paulista-SP e realmente estava 
pensando a respeito, e iria aceitar a proposta de Santa Catarina-RS. O senhor 
presidente menciona que é de conhecimento de todos o recape do asfalto da SP-
250, e pede para que os vereadores ajudem a fiscalizar. Semana passada o 
vereador Sávio tirou algumas fotos, principalmente no km 325 ao 328, 
aparentemente muito mau feito. Todos sabem através da placa, e informa que o 
valor da obra é de oito milhões de reais (R$ 8.000.000,00). Menciona que não quer 
que aconteça, como ocorreu com a estrada do Bairro Catas Altas-SP, onde foi feito 
um péssimo trabalho e tiveram que entrar na justiça e está até agora sem solução. 
Esteve na cidade de Itapetininga-SP, para falar com Drº Alfredo e ele não estava, 
conversaram então com o Prefeito Jonas, que foi a São Paulo, reclamou com Drº 
Clodoaldo, levou as fotos que apresentavam as irregularidades, fez um ofício, e 
protocolou com o Deputado Samuel Moreira, e haja visto que estão refazendo este 
trecho que foi reclamado. Ressalta que devemos cobrar e fiscalizar, porque não 
queremos que oito milhões de reais sejam mal utilizados.  Parece ter tido no ano 
passado uma verba de cinco milhões de reais (R$ 5.000.000,00) para obras 
emergenciais, e praticamente foi inútil. Fizeram essas obras que logo cairam 
quando deu a primeira chuva.  Temos que acompanhar e cobrar para que se faça 
um trabalho bem feito. Temos também uma reivindicação através dessa casa feita 
pelo vereador Benildo e demais vereadores, uma Moção de Protesto referente ao 
auto-atendimento do Banco do Brasil, que esteve conversando com o seu Camilo 
que prometeu resolver em quinze dias, e que estariam funcionando os caixas 
eletrônicos, no entanto, nada foi cumprido.  Esteve também falando na 
superintendência do Banco do Brasil em Bauru-SP. O vereador Benildo do  
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Nascimento menciona que não temos o médico Drº Fabricio, mas tem a Drª Valéria 
e os médicos que atendem plantão como o Drº Ricardo, e que a Unidade de Saúde 
têm médicos para pronto atendimento. O senhor presidente Mário Aparecido de 
Oliveira menciona que esteve conversando com o Prefeito Jonas, e ele têm várias 
propostas de médicos, mencionando que têm que repor essa vaga do Drº Fabricio, 
e que temos a dificuldade de médicos que queiram vir para Ribeira, mas o Prefeito 
está lutando e correndo atrás junto com a Secretaria de Saúde, e muito em breve 
esperamos que esse problema seja solucionado.  O vereador Márcio Rodrigues de 
Lima pede informações sobre o salário dos funcionários da Educação, que o 
pessoal sempre pergunta como está, e por que não saiu, não tendo informações 
corretas para dizer a eles. O senhor presidente menciona que é inclusive uma 
exigência do governo, que todos os funcionários da Educação, só recebam através 
do FUNDEB, e houve uma demora do Banco do Brasil para instalar esse programa 
no município. Vieram instalaram o programa, e agora estão alimentando os valores 
e os dados. É bem provável que amanhã, os salários dos funcionários da Educação 
já estejam na conta. Menciona que segunda-feira estará participando de um 
treinamento em São Paulo, uma funcionária da Prefeitura para o funcionamento do 
Banco do Povo, uma reivindicação já antiga, e voltando desse treinamento, já deve 
funcionar esse Banco no município de Ribeira. Hoje também estiveram reunidos no 
gabinete do Prefeito, com a Diretoria da Sabesp, para falar sobre a rede de 
tratamento de esgoto no município, que já está liberada para iniciar; já adquiriram 
terreno; já estão inclusive procurando funcionários para trabalhar nessa empresa 
contratada, uma obra prevista para um ano e meio, mas pretendem terminar em 
menos tempo. Já está funcionando a lagoa de tratamento de esgoto no município 
de Ribeira-SP. Outra noticia importante: já está licitada a rede de água do Bairro 
Catas Altas-SP. Isso irá beneficiar os moradores que margeiam a rodovia até o 
Bairro Catas Altas-SP. Usando a tribuna o vereador Márcio Rodrigues de Lima, 
menciona sobre a questão da desapropriação do terreno da Rodoviária, onde o 
Prefeito Jonas esteve em sessão ordinária do dia 11 de julho esclarecendo sobre 
essas dúvidas, e na ocasião o vereador perguntou sobre essa mesma questão, que 
foi respondido pelo Sr. Prefeito: tem um impasse jurídico na desapropriação 
daquela área, e estão tentando um entendimento, em razão do valor já depositado 
ser muito baixo. Ficou acertado o valor de cento e oitenta mil reais, e o vereador 
Márcio menciona que foi até a Apiaí-SP ver o processo onde não consta esse valor 
de cento e oitenta mil reais, que ainda vai ser feito a pericia; que a última pericia 
que teve foi contestada, e foi comparada com o parâmetro de valor do ponto do 
Banco Santander, que ficou em cento e trinta e cinco mil reais; que não teve 
andamento, e o Drº Walter assumiu e está pedindo para o Nivaldo uns dos 
responsáveis dar andamento, e viu o processo inteiro, que agora só se irá discutir 
sobre valores, se for fazer, faça e depois discuti o valor mais para frente, e irá virar 
precatório, porque toda decisão judicial é precatório, e se não sair antes de mandar 
o orçamento, vai ficar para o ano que vem. Não havendo mais nada a tratar o 
senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando a todos para a 
próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de agosto do corrente ano. Para 
constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e 
segundo secretários. 
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