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Ata da 21ª (Vigésima Primeira) sessão ordinária, do dia 13 de fevereiro de 

2014, 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, em que se 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 o número legal de vereadores, 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. Iniciando leu sua Carta, onde primeiramente agradeceu a 

todos pelos trabalhos realizados no exercício anterior, e que conseguiram 

juntos vencer vários problemas que encontraram no inicio, e que espera 

sempre trabalhar unidos em prol do progresso do nosso município, e bem 

estar de todos os cidadãos ribeirenses. Pede a todos que também possam 

conviver em harmonia, apesar das diferentes ideologias partidárias, pois o 

único pensamento que nos une é o bem maior Ribeira, e todos consigam 

através, de seus representantes no legislativo estadual, continuar a pleitear 

novos recursos, emendas e verbas, que nos possibilitem trazer e realizar mais 

obras e benefícios, para a população carente. Finalizou dizendo, temos 

recebido do Poder Executivo todo apoio e temos a certeza de que assim 

continuaremos. E este ano que inicia nossos trabalhos continue sendo 

honesto, transparente, imparcial; que seja benéfico gratificante e que juntos 

consigamos chegar, ao verdadeiro motivo que nos moveu até esta Casa de 

Leis o Progresso de Ribeira. Cumprimentou a presença de todos os visitantes, 

e monitoras da Creche, que estão reivindicando reparação salarial, citou 

que esteve conversando com o Senhor Prefeito e Secretária da Educação, a 

respeito sobre o assunto, para buscar uma forma de regularizar os salários, e 

reconhece o trabalho das monitoras, e que esta Casa de Leis dará o apoio 

necessário. Após, solicitou 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. Solicitou que procedesse a 

leitura do Projeto de Lei da Pauta em questão Nº 01 de 08 de janeiro de 2014, 

que “Dispõe sobre nova redação na Lei Municipal Nº 409/2008, sobre o 

Programa de recuperação Fiscal do Município de Ribeira – “REFIS”, para 

pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências”, de autoria do Poder 

Executivo. E também das Indicações apresentadas, Nº 01 e 02/2014 de 

autoria do vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, e demais vereadores, 

que indicou a necessidade do fornecimento de água tratada no Bairro Água 

Salgada, e a necessidade de oficiar aos órgãos competentes a colocação 

de torre de celular nos Bairros Areado, Catas Altas e Saltinho. Após solicitou 

que procedesse a leitura do Ofício GP Nº 01/14 do Prefeito Municipal de 

Ribeira, Senhor Jonas Dias Batista. “Onde desejou boas vindas, e um feliz 

exercício de 2014, ao Senhor Presidente e Senhores Vereadores, o objetivo  
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da Legislatura foi proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos 

munícipes, enfrentando grandes desafios em normalizar o Governo Municipal  

em todos os setores: finanças, educação, saúde, transportes, estradas 

vicinais, serviços sociais, etc. Os resultados foram positivos neste primeiro ano 

de gestão, graças ás reivindicações junto aos governos estaduais, que se 

tornaram frutos reais. Citou sobre todos os bens recebidos. Finalizou 

contando com a ajuda e compreensão de todos, poderão unidos adequar 

uma gestão de prosperidade á nossa gente, para a satisfação como 

ribeirenses e agentes políticos indicados pelo povo. Após o senhor presidente 

passou-se então a palavra livre para os vereadores que dela quisessem fazer 

uso, o vereador Márcio Rodrigues de Lima no uso da tribuna, cumprimentou 

a todos, primeiramente agradeceu a Deus pelo ano de 2013 que estiveram 

frente à Câmara Municipal, tentou fazer o melhor, graças a Deus com saúde 

e sabedoria, deu parabéns ao senhor presidente, frente à presidência do 

ano anterior, feito um excelente trabalho à Câmara, e que este ano 

continue com esse nível, de legislar com os vereadores. Citou sobre; 

transportes de alunos há reclamações sobre o horário de chegar à escola, o 

aluno espera muito tempo, sendo muito cedo, e pessoas despreparadas ao 

dirigir o veículo, a habilitação não compatível para o transporte de alunos. 

Cobrou novamente sobre os cargos irregulares na Prefeitura, sobre as 

nomeações, onde não teve resposta. Citou sobre a passarela, do Bairro 

Oliveiras, onde havia sido informado que estaria consertado, porém, visto 

que não foi consertado, e também quanto à limpeza, pois a entrada está 

abandonada. Mencionou sobre a quadra do Bairro Vila Ito, que está suja e 

abandonada, e o campo do Bairro Almeidas que também está com excesso 

de arvores. Sobre os monitores mencionou que irá dar o apoio necessário. 

Teceu comentários sobre a Indicação apresentada nesta sessão, gostaria de 

ter sido convidado a assinar, pois a união faz a força. Outro assunto foi o 

eleitor ter avistado e cobrou, em o filho do senhor Prefeito dirigir o veículo da 

Prefeitura, tendo avisado o senhor Presidente sobre a reclamação. O 

vereador Nicolas Otavio da Silva no uso da tribuna cumprimentou a todos, 

iniciou agradecendo ao senhor Prefeito, por ter atendido sua Indicação, 

feita anteriormente, sendo inaugurado o Furacão do Atlético Paranaense, 

também comentou sobre as monitoras da creche, onde dará apoio, 

comentou sobre o ano que passou foi bom e o ano que se inicia será melhor, 

e dará o apoio necessário para os trabalhos da Câmara. O vereador Benildo 

do Nascimento no uso da tribuna cumprimentou a todos, iniciou cobrando 

ao senhor Presidente, sobre a regularização do transito no trecho da 

Avenida Cândido Dias Batista, para estarem resolvendo esse problema. 

Respondeu ao vereador Márcio, por ser o responsável pelo Transporte, citou 

que está regularizando, a questão do transporte de alunos, mencionou que 

hoje tem veículos terceirizados no rigor do que a Lei oferece, para os 

buscarem, e estão fazendo da melhor maneira possível, e durante as duas 

próximas semanas poderá ainda causar algum transtorno, mas a partir de 

segunda estará tudo normalizado. Retomando a palavra o senhor Presidente  
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mencionou que todas as reclamações e questionamentos serão levados ao 

senhor Prefeito Municipal, para que as soluções possíveis sejam tomadas.  

Outra noticia do senhor Prefeito é que a partir da próxima semana, irá ter a 

linha de ônibus, nos Bairros Ilha Rasa, e Bairro Areado que deverá ter dois dias  

Com transporte, e o Bairro Saltinho com mais um dia de transporte inteirando 

dois dias também, uma reivindicação atendida das populações dos Bairros. 

O senhor presidente pede apoio também dos vereadores, para que seja 

cobrado do Transporte Transpen mais linha de horário do ônibus, pois eles 

justificavam sobre as condições das estradas, que hoje se encontram em 

ótimas condições. Em seguida consultou o plenário para dispensar o 

intervalo regimental, passando para a ordem do dia, todos concordaram, 

colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Nº 01 de 08 de janeiro de 

2014, abrindo a discussão comentou que este projeto de lei, irá beneficiar as 

pessoas devedoras de impostos do município, ajudara na regularização 

dessas dividas. Não havendo manifestação, abriu a votação, notando-se 

que foi aprovado de forma unânime por todos os Edis. Finalizou, passando se 

então aos Aniversariantes, esposa do vereador Nivaldo de Jesus, Elizabete 

da Silva Jesus que foi dia 20 de janeiro. Não havendo mais nada a se tratar o 

senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou a todos para a 

próxima sessão ordinária prevista para o dia 27 de fevereiro do corrente ano. 

Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, 

primeiro e segundo secretários. 

 

Presidente - Mário Aparecido de Oliveira 

 

1º Secretário - Sávio Dias Batista 

 

2º Secretário – Adauto Pedroso de Moura Pina  


