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ATA Nº 28 FOLHAS: 01 

Ata da 22ª (Vigésima Segunda) sessão ordinária do dia 27 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, 

Nivaldo de Jesus e Sávio Dias Batista. Após verificar o 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. Não tendo nenhum Projeto de Lei ou 

Documento a ser analisado e apreciado pelos nobres Edis. Após o senhor 

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

quisessem fazer uso. No uso da tribuna o vereador Nicolas Otávio da Silva fez 

agradecimentos ao senhor Prefeito, por ter atendido sua Indicação, do 

Bairro Coelhos, fez a manutenção da estrada e agradeceu pelos materiais 

esportivos para o Campo. O vereador Adauto Pedroso de Moura Pina 

solicitou, ao vereador João Alaelson de Melo para fazer estrada no seu 

Oswaldo no Bairro Barra Bonita. Após o senhor Presidente Mário Aparecido 

de Oliveira retomou a palavra deixando seu Pesar de Falecimento aos 

familiares do senhor Eduardo Pedroso um grande amigo e cidadão 

Ribeirense. Convidou a todos para festejar a festa de Carnaval de Ribeira, 

que será uma festa bonita para todos. Não havendo mais nada a tratar o 

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

próxima sessão ordinária, prevista para o dia 13 de março do corrente ano. 

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

pelo primeiro e segundo secretários. 
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