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Ata da 16ª (Décima Sexta) sessão ordinária do dia 10 de outubro 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, 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 dos seguintes documentos:
projeto de lei nº 09, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que “Cria e regulamenta a norma do sistema
municipal de ensino de Ribeira e dá outras providências”, e Indicação
nº 27/2013 de autoria dos vereadores Adauto, Benildo, João, Mário e
Sávio, indicando a necessidade de nomear a via urbana compreendida
entre a Avenida Cândido Dias Batista e o acesso ao Bairro Tororão,
popularmente chamada de “Subida do Bastuca”, com o nome travessa
Sebastião de Almeida Cardim. Após a leitura, deixou a palavra livre aos
senhores vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador Nivaldo
de Jesus, no uso da tribuna, mencionou a reclamação feita pelo Sr.
Hortêncio que esteve presente em sessão para informar os vereadores,
que pessoas estariam trazendo problemas para os moradores do Bairro
Água Salgada; o vereador disse que esteve conversando com o
Comandante de Policia Militar Sr. Jorge; que em reposta o comandante
disse que estariam fazendo policiamento no bairro. O vereador Nivaldo
pediu ainda, para que se reforçasse o pedido feito anteriormente, pelo
presidente Mário através de ofício, solicitou a Secretaria de Segurança
Pública, o aumento de efetivo, e uma viatura para o nosso município. O
vereador Nicolas Otávio da Silva no uso da tribuna pede informações
ao senhor presidente sobre o transporte escolar; quem são os
motoristas e os veículos, porque ouviu reclamações dos adolescentes
da Escola Julia, por não seguirem corretamente o horário de buscar os
jovens para o Projeto Guri, que gostaria de obter essas informações
para orientá-los; e também por ter um motorista escolar trazendo
alunos para a escola, dirigindo em alta velocidade e intimidando seu
veículo. Ressalta que esteve na Secretaria da Educação com a senhora
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Ana, e ela não soube dar algumas informações, por ser ela responsável
pelo transporte da escola, não do Projeto. O vereador Nicolas citou
ainda que não esta criticando os vereadores nem o Prefeito Jonas que
é um ótimo Prefeito, todas as vezes que vai a prefeitura é bem
recebido; que o senhor Luiz o tem ajudado muito, e quando se trata de
bem público o funcionário não pode brincar com o veículo. Em
resposta, o senhor presidente mencionou que irá levar este pedido aos
responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências. O
vereador Márcio Rodrigues de Lima no uso da tribuna, mencionou
também sobre a questão do transporte escolar, sobre o uso do veículo
escolar, sendo utilizado para questões pessoais, que há reclamações
inclusive de pais de alunos. Citou sobre outro assunto: a merenda
escolar do PA, onde o município tem que comprar no mínimo trinta por
cento do Produtor Rural; reclamou que até o inicio da semana não
tinha sido realizado o pagamento dos produtores rurais. Falou também
sobre as lâmpadas apagadas do calçadão do bairro Vila Ito, um
problema já antigo e se há previsão para a manutenção. Mencionou
sobre o relatório do Tribunal de Contas, onde foi feito uma
representação por vereadores, a respeito de obras, cujo responsável era
seu irmão, e constou que não foi realizada a obra; esclareceu um
pouco sobre essa denuncia. Que foram realizadas obras nos bairros
Areado, Panelinhas, Ilha Rasa, que foram serviços prestados a Codasp,
que as obras obedeciam a um padrão e o engenheiro fez modificações.
Esclareceu que os vereadores confundiram, achando que todo o serviço
era da Codasp; na Prefeitura existem documentos do engenheiro em
anexo segue o projeto. Mencionou que as dúvidas, os vereadores
poderiam perguntar primeiramente, para evitar transtornos, e às vezes
às questões são fáceis de resolver. Falou a respeito da Promoção
Social, que desde o inicio do ano está tentando saber quem é o
responsável, e não obteve nenhuma resposta; ligou na Drads de Itapeva,
e lhe informaram ser a Sr. Rosana, e ignora o porque não ter a
resposta. Mencionou que no ano de 2012, seu pai era Secretário de
finanças, porém quando a senhora Salete se afastou para ser
candidata, o senhor prefeito pediu para o mesmo assumir a Secretaria
da Saúde também, que assumiu o serviço sem salário, pois não poderia
acumular dois salários. Porém fizeram uma denuncia dizendo que ele
tinha acumulo de cargo. O vereador disse ainda que, talvez por ter
pedido essa informação, pensaram que o mesmo pudesse denunciar. E
esclareceu que não irá fazer denuncias, até porque não é errado, e a
Constituição diz que não pode ter acumulo de remuneração. Onde não
há problemas em prestar informações quando solicitado. Também por
acumulo da administração, sugere que coloquem um funcionário
definitivo na Secretaria da Saúde, e todos tem conhecimento que a
saúde não está indo bem; talvez com uma outra pessoa poderia dar
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certo. Outro assunto foi sobre as estradas mencionadas em outra
sessão pelo vereador Adauto; perguntou se a estrada do seu Nego foi
vista, sobre a passarela da senhora Tereza, que o presidente mencionou
que já teria sido concertada, o vereador disse que passou à tarde no
local, e estava da mesma maneira. Parabenizou o senhor Prefeito por
ter solicitado em adiantar o asfalto para Ribeira. Finalizando, citou
sobre a questão dos monitores, onde o senhor Laerte deu suas
explicações em sessão, e não pagou os monitores, e que hoje está
com setenta dias de atraso, onde o seu Laerte mencionou em sessão
assim: que todos são testemunhas e até o dia 10 se ele não pagasse
poderiam falar o que quisessem dele. Continuando o vereador Márcio
diz que a Prefeitura poderia diminuir os gastos com a festa, ou até
mesmo pagar com recursos próprios. O vereador Benildo do
Nascimento, no uso da tribuna, mencionou que é fácil cobrar da
administração atual, mas deixando a pensar que a administração
anterior foi melhor; citou que estão tentando organizar a saúde,
organizar o transporte, organizar as estradas, porém estamos com nove
meses de administração, e se estivesse tudo perfeito não haveria
denuncias, e pede para se aguardar o resultado da denuncia citada
anteriormente. Falou ainda que a administração atual está indo bem,
fazendo o que pode. E que é preciso trazer algo bom para ajudar o
município, que não adianta somente cobrar;
que não dependemos
somente de criticas, mesmo sendo construtivas, mas se todos os
vereadores puderem ajudar seria melhor para o município. Quanto aos
transtornos no transporte escolar, deve-se primeiro a escola. Foi feita
uma reunião há poucos dias, e o que aconteceu no transporte teria
que vir até a diretoria, para passar todas as informações. Esclareceu
que tudo vêm sendo organizado da melhor maneira, e assim que
conseguirmos eliminar todos os transtornos que nos deixaram na
prefeitura vai começar a caminhar da maneira prevista. O vereador
Márcio Rodrigues de Lima pedindo um aparte, mencionou que não
defendeu seu irmão e sim esclareceu sobre os assuntos, e que às
vezes não há motivo para denuncias e sim esclarecimentos; que não
elogiou a administração anterior e sim foi um dos críticos. O vereador
João Alaelson de Melo, no uso da tribuna, agradeceu a presença do
público presente, e pediu para que todos ajudem com criticas
construtivas, porque as vezes poderá passar alguma coisa em branco, e
todos sabem que a administração pública não é brincadeira. Que alguns
impasses acontecem. Respondendo ao vereador Márcio sobre a
iluminação do Bairro Vila Ito, mencionou que o senhor Ari fará o reparo
das lâmpadas e em breve estará funcionando. Quanto à estrada do seu
Nego, uma reivindicação do vereador Adauto, esclareceu que por não
ser uma estrada de servidão, e sim particular, sugeriu para seu Nego
que conseguisse pedra, para que se possa melhorar a condição da
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estrada. Sobre o mau comportamento do motorista do transporte
escolar, mencionado, citou que é importante, porque não é isso que
quer, e colocou-se a disposição de todos. Em seguida, o senhor
Presidente, convidou o senhor João Barbato para que fizesse uso da
tribuna, para dar explicações ao projeto da pauta de hoje, e aos
vereadores que tiverem dúvidas dará esclarecimentos. No uso da tribuna
citou sobre a Emenda Nº 02, de 11 de setembro de 2013, emenda a
Lei Orgânica do Município de Ribeira, o projeto de lei nº 09, de 1º de
outubro de 2013 vêm regulamentar essa norma que é o sistema de
ensino, que não existia uma Lei que regulamentasse esse sistema, que
é pedido do MEC, o dinheiro cairá diretamente na conta da escola, e
dará maior autonomia administrativa. O vereador Márcio Rodrigues de
Lima disse que é um projeto de lei extenso, e pediu mais
esclarecimentos. Em resposta, o senhor João Barbato esclareceu que o
Conselho Municipal de Educação, dá um poder muito grande de
autonomia, que estão planejando a orientação para conselheiros, curso
de capacitação previsto no PAR (Plano de Ações Articuladas), porém
não consegue fazer por não ter esse sistema, Retomando a palavra, o
senhor presidente agradeceu ao senhor João Barbato, mencionou sobre
a reivindicação do senhor Hortêncio, que estará cobrando novamente
das autoridades para fazer o policiamento nos bairros de Ribeira. Outra
reivindicação seria a micro-usina, que trará assuntos sobre a questão.
Mencionou sobre a solicitação dos Correios que pedem para que as
residências estejam com a numeração correta junto a caixa de
correspondência, caso contrário, não será entregue em suas residências,
as correspondências; que estará comunicando a Prefeitura para que
regularize e também estenda ao Bairro Vila Ito, que é perímetro urbano
até o bairro Panelinhas, a entrega de correspondências. Outro assunto
que irá solicitar é a possibilidade de voltar a vir nos Correios as contas
de luz da população rural. Mencionou também sobre a indicação da
pauta de hoje, sendo justo, o senhor Sebastião Cardim é filho e um
dos proprietários do Tororão. Convida a todos para participarem da
sessão solene comemorativa ao 103º (Centésimo Terceiro) Aniversário
de Fundação do Município de Ribeira, ocasião em que será entregue o
Título de Cidadão Ribeirense ao excelentíssimo Sr. João Manoel
Pampanini, D.D. Prefeito Municipal de Adrianópolis-PR, a realizar-se no
dia 19 de outubro de 2013, às 19 horas, no Salão Paroquial de Ribeira.
Dispensando o intervalo regimental e passando para a ordem do dia, o
senhor presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei nº
09 de 1º de outubro de 2013, Não havendo manifestação dos nobres
Edis, apenas o vereador Márcio se absteve de votar, o senhor
presidente declarou aprovado o referido projeto. Parabenizou os
aniversariantes do mês: filho do vereador Adauto, Itamar Santos de
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Moura, dia 18 de outubro, vereador Benildo do Nascimento, dia 19 de
outubro e filha do vereador João Alaelson de Melo Larine Melo, dia 24
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 31 de outubro do corrente
ano. Para consta foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo
presidente, pelo primeiro e segundo secretários.
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