CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 17 FOLHAS: 01
Ata da 14ª (Décima Quarta) sessão ordinária do dia 12 de setembro 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. Após, solicitou ao primeiro secretário que
procedesse a leitura da Proposta de Emenda a Lei Orgânica do município de
Ribeira e justificativa, onde “acrescenta alterações a fim de adequar o texto da Lei
Orgânica municipal ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeira
conforme (Resolução nº 01, de 28 de junho de 1996). Após a leitura, informou
sobre a Emenda nº 02, de 11 de setembro de 2013, Emenda à Lei Orgânica do
Município de Ribeira, promulgada em cinco de abril de 1990, que “Dispõe sobre a
instituição de um Sistema Municipal de Ensino em Ribeira, e sobre a participação
ativa, junto ao governo municipal, dos Conselhos de acompanhamento e controle
social na gestão educacional do município, e dá outras providências.” Para tal,
alterando o artigo 169 da legislação municipal, de autoria do Presidente e
vereadores. Perguntou a todos os vereadores nominalmente, para que dispensasse
o envio da Emenda para as comissões, devido à necessidade de urgência, e também
por ter tido uma reunião dia 05 de setembro de 2013, nesta Câmara, com a
presença do João Barbato, Ana - Secretária da Educação, explicando e orientando
para tirar todas as dúvidas. Todos concordaram em dispensar. Em seguida,
solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da Emenda supracitada
nº 02, de 11 de setembro de 2013 - Emenda a Lei Orgânica do Município de
Ribeira. Após a leitura, deixou a palavra livre aos senhores vereadores que dela
quisessem fazer uso. No uso da tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de Lima,
solicitou ao Sr presidente que comunicasse a Prefeitura, no sentido de fazer a
manutenção da passarela da Dona Tereza no Bairro Oliveiras; por estar as tabuas
despregadas, sendo ela utilizada por alunos do Cemei, podendo ocorrer algum
acidente. Mencionou também a questão dos monitores, se houve regularização dos
salários. Em resposta, o Sr presidente disse que segundo informação, já saiu o
segundo pagamento. Continuando, o vereador Márcio menciona que teve
reclamações de algumas pessoas, por não ter tido aula no Bairro Antunes, por falta
de transporte, não sabendo de fato o que aconteceu. Mencionou sobre seu
requerimento entregue a Prefeitura, solicitando cópia de todas as portarias
expedidas pela Prefeitura Municipal de Ribeira, referentes a nomeações e
exonerações de funcionários em comissão e confiança ocorridas desde
janeiro/2013 até a presente data. E no Site da Prefeitura Municipal de Ribeira,
onde têm a opção Portarias, acessando o link não localiza nenhuma, e pede para
que a Prefeitura fixe todas as portarias expedidas, para que todos os vereadores e a
população tenham acesso. Sobre os cargos irregulares citados várias vezes, pelo
vereador que foi até a Prefeitura conversou com Sr Luiz Antonio, que ficou de dar
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Uma resposta. Conversou com Dr. Walter, e até hoje também não teve resposta.
Retomando a palavra, o senhor presidente mencionou que os assuntos serão
levados ao senhor prefeito para devidas informações e providências. Mencionou
sobre as indicações feitas pelo vereador Benildo do Nascimento na administração
anterior, a respeito de uma adaptação ao projeto de Lei do Conselho Tutelar, que
tem cobrado do prefeito, que já passou o Conselho Tutelar para montar esse
projeto de lei junto com o jurídico. Outra reivindicação antiga, o auto-atendimento
do Banco do Brasil já está funcionando. Menciona ainda que amanhã começa o
Revelando São Paulo, que Ribeira estará participando, o Prefeito estará
disponibilizando uma van que irá Domingo, e mais informações com Eduardo na
Casa da Agricultura. Em seguida, consultou o plenário para dispensar o intervalo
regimental, passando para a ordem do dia. Colocou em discussão e votação em
segundo turno a Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município de Ribeira Nº
01/2013. Não havendo manifestação dos nobres edis, notou-se que foi aprovado
por unanimidade. Continuando, coloca em discussão e votação, em primeiro turno,
a Emenda Nº 02/2013. Não havendo manifestação dos nobres edis, notou-se que
foi também aprovado por unanimidade. 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 26 de setembro do corrente ano. Para
constar foi lavrada a presente ata que vem 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

