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Ata da 15ª (Décima Quinta) sessão ordinária do dia 26 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 
Otávio 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. Iniciando cumprimentou a todos os presentes. Após os 
cumprimentos, solicitou ao primeiro secretário vereador Sávio Dias Batista que 
procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Após sua leitura e votação, foi 
aprovada por todos os vereadores. Solicitou ainda ao primeiro secretário que 
procedesse as leituras dos seguintes documentos: Emenda nº 02, de 11 de 
setembro de 2013 à Lei Orgânica do Município de Ribeira.  Projeto de Decreto 
Legislativo nº 02 de, 26 de setembro de 2013 (de autoria do vereador Nicolas 
Otávio da Silva) que “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do 
município de Ribeira ao Prefeito Apiaiense senhor Ari Osmar Martins Kinor, e 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 03 de 24 de setembro de 2013 (de 
autoria dos vereadores Adauto, Benildo, João, Mário e Sávio), que “Dispõe sobre a 
concessão de título de cidadão Ribeirense ao Prefeito de Adrianópolis-PR, senhor 
João Manoel Pampanini. Também foi lido o requerimento do senhor Laerte 
Piacenti, que solicitou inscrição na pauta desta sessão ordinária, para o uso da 
tribuna, para prestar esclarecimentos e informações aos senhores Edis, sobre o 
assunto aventado na última sessão, referente a atuação, trabalho e pagamento dos 
monitores neste município. Após as leituras, deixou a palavra livre aos senhores 
vereadores que dela quisessem fazer uso. No uso da tribuna o vereador Nicolas 
Otávio da Silva falou sobre seu Projeto de Decreto bem como enalteceu a pessoa do 
mesmo, suas obras e serviços prestados a esta cidade e região.  Agradeceu, a 
senhora Ana, e Vanilda, pois esteve na Secretaria da Educação, onde foi muito bem 
recepcionado, conversou e foi orientado sobre diversos assuntos. Parabenizou o 
Secretário de Esportes, que promoveu o Campeonato Rural, parabenizou o time 
campeão que foi o Bairro Vila Ito. Agradeceu a Empresa Supremo que é dirigida 
pelo Gerente Fernandelli, que em todas as situações  que a Prefeitura de Ribeira ou 
Câmara de Vereadores,  ou cidadão de Ribeira, precisou sempre nos ajuda, tanto na 
infra estrutura do município, como na área social. Mencionou que onde não há 
respeito acaba tudo, a ética deve ser seguida, e que têm seus princípios, onde há 
um peso não pode haver duas medidas. O vereador Márcio Rodrigues de Lima no 
uso da tribuna mencionou sobre os títulos de cidadão que serão concedidos, sobre 
a entrega que será em sessão solene em dias diferentes, que respeita a decisão, 
mas que seria possível entregar os dois no mesmo dia, por ter local suficiente. 
Pergunta ao senhor presidente do seu Requerimento entregue a Prefeitura sobre 
pedido de cópia de todas as portarias, se chegou, pois hoje venceram os trinta dias. 
Em resposta o senhor presidente menciona que hoje esteve na Prefeitura, as cópias 
estão prontas, mas como o senhor Prefeito estava viajando não foi possível 
encaminhar a esta Casa. Acredita que amanhã poderão ser encaminhadas 
diretamente ao vereador. Continuando o vereador Márcio pede para que o senhor 
presidente leve ao Prefeito sua indignação e decepção, por levar todo esse tempo  
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de trinta dias e não conseguir obter as referidas cópias, e nem no site da Prefeitura 
não há atualizações desse ano. Disse ainda que hoje fez visitas em várias casas, e 
ouviu muitas reclamações, inclusive sobre a saúde. Pede informações sobre a 
construção da Rodoviária como ficou, se o dinheiro estava na conta. Em resposta o 
senhor presidente menciona que não sabe corretamente sobre essa questão e trará 
informações para a próxima sessão. Em seguida, convidou a todos os munícipes, 
vereadores e a população para participarem da Audiência Pública de Elaboração 
da Loa-Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, a realizar - se nesta 
Câmara no dia 30 de setembro do corrente ano, as 14h00min. O senhor presidente 
mencionou que sábado, dia 21 de setembro, esteve no Revelando São Paulo, 
parabenizou a participação de Ribeira, especialmente Carlão, Dona Marta, que bem 
representaram com nossos produtos. Outra noticia importante para Ribeira é 
sobre o funcionamento do Correios, que não fechara mais para o almoço, tendo 
atendimento das 09h00min as 17h00min. Parabenizou os Dirigentes, pois isso 
facilitará muito para a população. Parabenizou também aos organizadores, ao 
Secretário de Esporte senhor Ari e também ao Bairro Vila Ito, pela conquista do 
Campeonato. Com pesar, anunciou o falecimento de um grande amigo, João da 
Cesp, transmitiu condolências a família. 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 02/2013. Não havendo manifestação dos nobres Edis, foi 
aprovado por unanimidade. Continuando, colocou em discussão e votação o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 02 de 26 de setembro de 2013. Não havendo 
manifestação dos nobres Edis, foi aprovado por unanimidade. Colocou em 
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 03 de 24 de setembro de 
2013. Não havendo manifestação dos nobres Edis, foi aprovado por unanimidade. 
Conforme determina o regimento interno, o senhor presidente convidou o senhor 
Larte Piancenti, para que fizesse o uso da tribuna. Iniciando, o senhor Laerte 
mencionou que sua presença, é para dar a um esclarecimento, principalmente aos 
vereadores do motivo do atraso de dois meses de pagamento, aos funcionários que 
trabalham nos veículos de transporte de alunos; foram os meses junho e julho, isso 
ocorreu em virtude de desigualdade ocorrida nas prestações de contas dos 
exercícios de 2012 e 2013. Explicando as razões de forma clara e precisa. 
Mencionou que tudo foi resolvido, que já veio a primeira parcela para pagar o mês 
de julho, e está para vir até o dia trinta deste mês, o pagamento do mês de agosto. 
Foi a declaração que a própria secretaria da educação forneceu, e a partir do mês 
de setembro, todo dia cinco até o dia dez sairá o pagamento normalmente até o 
final do ano. Parabenizou o vereador Márcio pela preocupação em querer saber o 
porquê esses monitores deixaram de receber dois meses consecutivos. Em seguida, 
colocou-se a disposição dos vereadores para qualquer pergunta. O vereador 
Márcio, ainda levantou algumas questões que foram esclarecidas. Retomando a 
palavra o senhor presidente parabenizou o vereador Nicolas Otávio da Silva sendo 
seu aniversário dia 08 de outubro. 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 10 de outubro do corrente ano. Para 
constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e 
segundo secretários. 
 
Mário Aparecido de Oliveira – Presidente 
 
Sávio Dias Batista – 1º Secretário 
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Adauto Pedroso de Moura Pina – 2º Secretário 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


