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Ata da 19ª Décima nona sessão ordinária do dia 28 de novembro 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, 

e Sávio Dias Batista. Após verificar número legal de vereadores 

presentes, o senhor presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta 

a sessão. Solicitou ao 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. Em seguida o senhor presidente 

solicitou ainda ao vereador João Alaelson de Melo que procedesse a 

leitura da Indicação Nº 30/2013 de sua autoria, onde solicitou ao 

senhor Prefeito Municipal, a construção de Praça no Distrito de Saltinho. 

Após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura da Carta Propositura Nº 701/13, encaminhando 

cópia da Indicação Nº 4523 de 2013, apresentada pelo Deputado Dr. 

Ulysses Tassinari, Deputado Estadual da Assembléia Legislativa, onde 

solicitou providências no sentido de se estudar a possibilidade de 

manter a Patrulha Rodoviária no município de Ribeira, para realização 

de melhorias e manutenção de trechos e estradas rurais do município. 

Após, o senhor presidente informa a Justificativa apresentada referente 

a uma alteração que vai haver no Projeto de Lei Nº 393, de 11 de 

abril de 2008, que “dispõe sobre o plano de carreira do magistério 

municipal no que concerne à jornada de trabalho dos profissionais do 

magistério público da educação básica”, para esclarecimento, onde o 

senhor João Barbato dará explicações, caso houver dúvidas. Em 

seguida, o senhor presidente deixou a palavra livre aos senhores 

vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador Márcio Rodrigues 

de Lima fez a leitura da carta recebida da Comitiva Simprão de Tudo, 

onde mencionaram sobre a história dos cavalos, sobre a manifestação 

de um vereador a essa tão bonita tradição que talvez tenha agido por 

impulso e não refletiu direito. Finalizou em nome da Comitiva Simprão 

de Tudo, dizendo que não querem guerra, querem seus direitos de ir e 

vir em cima do lombo de seus cavalos. O vereador Adauto Pedroso de 

Moura Pina, no uso da tribuna mencionou sobre sua simplicidade, sobre 

a Cavalgada, que a Comitiva está pedindo apoio dos vereadores, e 

pede para que a Carta recebida seja encaminhada até o Prefeito, e que 

o prefeito possa apoiar para a realização da festa; que essa  
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comemoração será uma vez por ano, e que todos gostam de 

divertimento, e podem contar com seu apoio. O senhor presidente 

retomando a palavra mencionou que a referida carta da Comitiva 

poderá ser encaminhada ao senhor Prefeito Municipal, e sobre a 

Cavalgada, que devem reunir-se, escolher o Representante da Comissão 

e ir até o Prefeito, para ver com o que a Prefeitura poderá colaborar, 

ajudar, para que seja realizado esse evento. O vereador João Alaelson 

de Melo no uso da tribuna, mencionou que qualquer evento ou festa 

promovida pela Comitiva, como vereador e cidadão Ribeirense estará 

junto, que sempre gostou da Comemoração e apoiou, porém veremos 

os meios legais de como poder ajudar, e que apóia essa iniciativa. 

Mencionou ainda sobre a contemplação da Moto niveladora com a 

Patrol, que iremos receber no próximo dia 12 de dezembro, irá nos 

ajudar muito nas estradas rurais, e na conservação de nossas estradas, 

e também citou sobre a ajuda do DER; que estavam ajudando e venceu 

o prazo deles, essa foi a ultima semana. Outro assunto: sobre a 

canalização do Distrito de Saltinho, sobre os bueiros que entupiam, já 

foram resolvidos. O senhor Presidente retomando a palavra mencionou 

sobre o Convite recebido da Câmara Municipal de Apiaí-SP do Senhor 

Samuel Antonio Carriel de Lima, que convida o senhor presidente e 

demais vereadores para participarem de uma audiência a realizar-se no 

dia 09 de dezembro às 09h00min na sede da Câmara, para discussão 

sobre o Zoneamento Ecológico Econômico e o Projeto que esta 

tramitando na Assembléia, que é sobre a privatização dos parques e a 

SP 250. Outro assunto é sobre o convite do Codivar sobre o programa 

melhoria da Educação no Município, que promoverá um encontro para 

Secretários/Dirigentes Municipais de Educação e vereadores que 

compõem a Comissão de Educação da Câmara Municipal, que tenham 

interesse pelo tema. Será realizada no próximo dia 06 de dezembro de 

2013, das 09h00min às 12h00min em Apiaí-SP, local Universidade 

Aberta Sigma. Consulta a todos os vereadores se necessário para uma 

explicação do senhor João Barbato, sobre a Alteração na Lei Municipal 

de Nº 393, de 11 de abril de 2008, para futura alteração na Lei. Em 

seguida, pediu ao senhor João Barbato para que ocupasse a tribuna 

para dar explicação referente a esta alteração. No uso da tribuna, 

esclareceu sobre as mudanças necessárias no Ensino Ribeirense, desde 

a lei municipal Nº 482, aprovada nesta casa, em outubro deste ano. A 

Secretaria Municipal de Educação tem a responsabilidade da condução 

satisfatória do ensino neste município, de qualquer modalidade, nível, 

série, ano, ou financiamento (público ou privado). A eficácia da 

preparação de nossas crianças e adolescentes é agora nosso dever, 

para a cidadania digna, prescrita como direito em nossa Carta Magna, 

inalienável. Muito embora representando um cargo político, na execução 

de funções de interesse público, a nossa função não foge ao objetivo  



ATA Nº 23 FOLHAS: 03 

final de atendimento exeqüível, eficaz e apto ao contexto sociocultural, 

socioeconômico e socioambiental de nossos concidadãos, principalmente 

de nossas crianças. Veio hoje aqui apresentar um projeto de lei que 

ainda não foi redigido, exatamente pelo fato de que ele deve ser 

amplamente discutido, de forma democrática, por toda a comunidade 

escolar e pelo Poder Legislativo. Apresentou portanto, uma justificativa 

prévia ... (por escrito). Ressaltou a importância da leitura prévia do 

projeto de lei em questão por nossos Legisladores, bem como a 

interpretação, a pesquisa e os argumentos finais (prós ou contras) para 

um planejamento educacional com a situação humana de nossa região. 

Retomando a palavra após as explicações, o senhor presidente 

mencionou sobre a entrega da Patrol, para o município de Ribeira, que 

será no próximo dia 12 dezembro em Campina de Monte Alegre, e 

estarão representando o senhor Prefeito e vereadores. Citou também 

que hoje voltou a funcionar a TV Cultura no nosso município. Também 

todos sabem que temos seis emissoras de FM, que todos podem 

sintonizar ficam ligados o dia todo. Apresentou as Contas da Prefeitura 

Municipal de Ribeira do exercício de 2011, que recebemos do Tribunal 

de Contas; que ficarão a disposição para quem interesse tiver, no prazo 

de sessenta dias. Convocou a todos para o próximo dia 02, segunda – 

feira, para sessão extraordinária, discussão e votação em primeiro turno, 

do Projeto de Lei Nº 07, que “Dispõe sobre o PPA - Plano Plurianual do 

município para o quadriênio 2014/2017 e dá outras providências”. 

Lembra que o Governo Federal Pac 2 foi quem concedeu a Ribeira a 

Moto niveladora, para os municípios com até cinqüenta mil habitantes. 

Parabenizou os próximos aniversariantes: Nivaldo de Jesus, dia 03 de 

dezembro, filha do vereador João Alaelson de Melo, Lúbia Catia de 

Melo dia 15 de dezembro. Mencionou sobre os Cavaleiros que quiserem 

os procurar, para irem até o senhor Prefeito, para ver o que a 

Prefeitura poderá colaborar para que esse evento seja realizado no 

nosso município. E convida - os também a assistir as sessões desta 

Casa. 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 dezembro do corrente ano. 

Para constar foi lavrado a presente ata que vai assinada pelo 

presidente, pelo primeiro e segundo secretários. 

 

Presidente – Mário Aparecido de Oliveira 

 

1º Secretário – Sávio Dias Batista 
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