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Ata da 13ª (Décima Terceira) sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2013, 
da 16ª (Décima Sexta) Legislatura da Câmara Municipal de Ribeira, Estado de 
São Paulo. Com o senhor 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 sessão, 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. Após solicitou ao primeiro secretário 
vereador Sávio Dias Batista que procedesse a leitura da Proposta de Emenda a Lei 
Orgânica do Município de Ribeira-SP, que “Acrescenta alterações a fim de adequar 
o texto da Lei Orgânica Municipal ao Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ribeira. (Resolução nº 01, de 28 de junho de 1996). E após, leitura da Moção de 
Apoio nº 01, de 26 de agosto de 2013, com o objetivo de que se realize um 
plebiscito, com a finalidade de oferecer ao povo brasileiro a oportunidade de dar 
sua importante opinião sobre a maioridade penal, conforme solicitação do nobre 
Deputado Campos Machado, Líder da Bancada na Assembléia Legislativa. Em 
seguida o senhor presidente cumprimentou o ex-vereador senhor Lourival 
(Munga) e aos demais presentes. Continuando, solicitou ao primeiro secretário que 
procedesse a leitura da cópia da Indicação nº 2.686 de 2013, apresentada pelo 
Deputado Dr. Ulysses Tassinari na Assembléia Legislativa, onde solicitou estudos 
visando liberação de recursos para aquisição de um veículo para a Secretaria de 
Promoção Social do Município de Ribeira. Após deixou a palavra livre para os 
senhores vereadores que dela quisessem fazer uso. No uso da tribuna o vereador 
João Alaelson de Melo agradeceu a colaboração de seu Antonio Mariano, Messias, 
Lindoir, pois as ruas do bairro Vila Ito se encontram em melhores condições, 
graças a equipe de funcionários da Prefeitura de Ribeira que se reuniram e fizeram 
um bom trabalho. Menciona que as estradas já estão em melhores condições, e 
pede aos vereadores que tragam sugestões. Agradece ao Cleitão que doou o saibro 
para a estrada, que facilitou bastante o trabalho. O vereador Benildo do 
Nascimento no uso da tribuna, parabeniza ao vereador João Alaelson pelas 
estradas, quase concluídas; agradece ao presidente Mário, por ter ajudado a 
reabrir o caixa eletrônico do Banco do Brasil; menciona sobre suas indicações 
feitas na administração anterior, a respeito do Conselho Tutelar, porém não foi 
dada a devida a atenção, e hoje o Governo Federal, criou a possibilidade de estar 
melhorando a situação. Pediu ao senhor presidente que falasse com Sr. Prefeito, 
para adequar esse Conselho a Lei Federal; agradece ao Secretário de Esporte, que 
tem organizado a quadra coberta e as áreas de lazer. O vereador Adauto Pedroso 
de Moura Pina no uso da tribuna faz sugestões de atendimento a pequenos 
agricultores que precisam de estradas, como seu Nego do bairro Salitro, Osmar do 
bairro Ilha Rasa, Zé Luiz, Dorinho bairro Maritacas. O vereador João Alaelson de 
Melo informou que, já conversou com todos eles e irá atendê-los certamente, assim 
que possível. O senhor presidente retomando a palavra, convida os vereadores e a 
população para participarem do Evento Revelando, a realizar-se de 13 ao dia 22 de  
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setembro em São Paulo-SP, e Ribeira estará bem representada pelos produtores da 
Agricultura. Informa sobre uma reivindicação dessa casa e da população, sobre o 
Banco do Povo de Ribeira, que já está liberado, só estão verificando o local. A 
funcionária Paula, já esta treinada, o convênio já foi firmado, está pronto para dar 
inicio esse banco em Ribeira. Quanto ao Banco do Brasil, reclamações, solicitações 
e até uma Moção de Protesto, a máquina já se encontra instalada, e o novo gerente 
do Banco do Brasil - Sr. Neto, informou que agora só está dependendo de uma 
configuração, que deve ser autorizada pela diretoria. Outra reivindicação dessa 
casa, inclusive Indicação do vereador Adauto, sobre a iluminação da estrada subida 
do “Praça velho”, já está autorizada pela Elektro uma extensão de rede só faltando 
documentação, uma declaração da Prefeitura, e assim regularizar para as famílias 
que têm problemas com seu padrão de energia elétrica. Esteve também no Bairro 
Saltinho, verificando e ouvindo umas pessoas, e depois conversando com o 
Prefeito, sobre o bueiro; esclarece que as manilhas já foram compradas, para 
solucionar o problema. Esteve também na estrada do seu Pedro, e realmente está 
sendo feito um trabalho excelente. Dá parabéns a todos os funcionários inclusive o 
vereador João Alaelson pelo excelente resultado. Dispensando o intervalo 
regimental e passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em 
discussão e votação em primeiro turno, conforme dispõe o artigo 200º do RI, a 
Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município de Ribeira-SP. Não houve 
manifestação dos nobres edis, apenas o senhor presidente mencionou que essas 
alterações só têm a finalidade de adequar e evitar o conflito das duas leis.  Após 
votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade pelo plenário. Em seguida coloca 
em discussão e votação a Moção de Apoio nº 01, de 26 de agosto de 2013. Também 
foi aprovada por unanimidade pelo plenário. Finalizando, parabeniza aos 
aniversariantes, sendo Otavio Augusto Spinel Rodrigues de Lima; dia 03 de 
setembro, filho do vereador Márcio; Marcia Lilia Lima de Oliveira; dia 11 de 
setembro, esposa do vereador Nicolas e Berenice A. A. Melo; dia 15 de agosto, 
esposa do vereador João Alaelson de Melo, Desejou um Feliz Aniversário a todos. 
Encerrando, convidou a todos para participarem do Cinema da Elektro na praça 
central de Ribeira. Não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou 
encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária 
prevista para o dia 12 de setembro do corrente ano. Para constar foi lavrada a 
presente ata que vem assinada pelo presidente, pelo primeiro, e segundo 
secretários. 
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