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Ata da 23ª (Vigésima Terceira) sessão ordinária do dia 13 de março 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, 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 

primeiro secretário 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, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura dos seguintes documentos: Requerimento do vereador 

Márcio Rodrigues de Lima, que requereu ao senhor presidente, que seja 

requerido ao Prefeito, cópias de contratos firmados com empresas e pessoas 

físicas da Prefeitura Municipal de Ribeira que realizaram serviços de 

transporte escolar, durante o ano de 2013, bem como, cópias dos Editais de 

licitação que resultaram nessas contratações. Em seguida: leitura da 

Indicação Nº 03/2014 de autoria do vereador Adauto Pedroso de Moura 

Pina, sobre a necessidade de instalar nos Bairros Catas Altas, Vila Ito, e 

Areado, o AcessaSP, para uso da internet aos moradores;  Indicação Nº 

04/2014, de autoria do vereador Benildo do Nascimento, que indicou a 

necessidade urgente de construção de gavetas para serem utilizadas pela 

população para sepultamentos. Depois, o senhor presidente Mário, prosseguiu 

com a leitura de uma correspondência recebida de um morador do Bairro 

Totó, Sr Valdinei Mariano Duarte, que solicitou a construção de duas 

lombadas próximo a sua residência, na altura do KM 15 da estrada que liga 

Ribeira á Itapirapuã Paulista. Em seguida, o senhor presidente, deixou a 

palavra livre para os vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador 

João Alaelson de Melo, no uso da tribuna, iniciou parabenizando pela festa 

do Carnaval em Ribeira, e a todos que prestaram serviços e colaboraram 

para realização; agradeceu aos seguranças, aos policiais militares; informou 

o inicio das obras de reconstrução de rede da Sabesp, que irão para o 

Bairro Almeidas; previsão de uns vinte dias de serviço e estará funcionando. 

Comentou também sobre o poço artesiano, do Bairro Areado que está 

finalizado. Pede aos vereadores que o ajudem, conversando com o povo, 

sobre a paciência com a reparação das estradas; que esteve fazendo a 

estrada do Bairro Sitio Velho, que fez um trabalho totalmente diferente com 

a nova máquina, mas veio a chuva e estragou tudo o que tinham feito, que  
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está querendo fazer um tapa buracos nas estradas para ficarem melhores; 

que sempre que puder atender aos pedidos dos vereadores, estará 

atendendo; que esteve conversando com o Prefeito sobre as quadras de 

esporte, tendo como resposta, que o senhor prefeito está tendo problemas 

com a mão de obra, não conseguindo empresa para reformar, e para 

manutenção. O vereador Márcio Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, 

iniciou com uma boa noticia: leu o comunicado endereçado ao senhor 

Prefeito Jonas, que recebeu do Senhor Rogério Carlos de Siqueira, Assessor 

de gabinete do Deputado Federal Roberto Santiago - PSD, a pedido dos 

vereadores Márcio Rodrigues de Lima, Mário Aparecido de Oliveira e Adauto 

Pedroso de Moura Pina, que concedeu a Emenda Parlamentar Nº 252539. 

0001 da LOA 2014 que beneficia Ribeira, junto ao Mistério da Agricultura e 

Pecuária, no valor de cem mil reais; solicitou ao município que cadastre 

junto ao Sinconv imediatamente, para o envio do plano de trabalho 

completo que até o dia 21 de março. Anexou junto o ofício da Emenda da 

Câmara dos Deputados 042/2014 de Brasilia-DF, do Gabinete do Deputado 

Roberto Santiago, que indicou para o Município de Ribeira, a Emenda citada 

anteriormente ao Senhor Antonio Andrade, Ministro da Agricultura e Pecuária. 

Falou sobre a passarela do Bairro Oliveiras, sobre o estado de perigo que 

se encontra, reforçando seu pedido de manutenção e troca de tabuas; fez 

recordar uma mesma situação ocorrida anteriormente, na ponte Catas Altas 

e Ilha Rasa; que todos os vereadores avisaram sobre a manutenção; e 

mesmo assim, aconteceram acidentes e morreram três pessoas. Soube que a 

merenda da Escola, não está com boa qualidade; que segundo informaram a 

nutricionista fez um cardápio e levou ao prefeito, que retirou alguns 

alimentos por dizer não necessários. Outro assunto foi sobre a reposição 

salarial dos funcionários. Perguntou ao senhor presidente, se tem alguma 

noticia. Em resposta, o senhor presidente mencionou que sempre tem 

conversado com o senhor prefeito municipal, e inclusive essa Casa fez 

Indicação, e que realmente essa defasagem salarial está grande; prometeu 

que estará junto com o Jurídico e contador, para ver a legalidade e a 

margem para essa reposição. Continuando, o vereador Márcio, perguntou 

sobre a estrada do seu Nego. Em resposta o vereador João Alaelson disse 

que esteve conversando com o Secretário de Obras e cobrou-lhe sobre a 

passarela; foi lhe garantido que as madeiras estão compradas, das duas 

passarelas deterioradas, mas que ainda não chegaram. A questão da estrada 

do seu Nego é preciso conseguir a pedra adequada. Através de ofício enviou 

a empresa Margem, solicitou pedra, devido o valor ser alto. Porém o ofício 

não foi respondido até o momento. Conversou com seu Nego, se possível  
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conseguir, para poderem arrumar a estrada. Aproveita para pedir ao 

vereador Nicolas, que tem contato com o senhor Fernandelli, para que 

reforce o pedido de resposta do Ofício, para saber sobre essa solicitação. O 

vereador Márcio perguntou sobre a programação da roçada. Em resposta, o 

vereador João, mencionou que no trecho, da ponte até Catas Altas, irão dar 

inicio, e que nesta época de chuva não podem tirar os cantoneiros, e que 

terão que empreitar. Outra questão levantada pelo vereador Márcio, sobre o 

transporte da paciente Cleonice, que faz hemodiálise, tendo dificuldades de 

inclusive subir ao ônibus devido ao seu estado de saúde; que faz tratamento 

no horário de seis e quinze, até as onze horas, e o transporte volta muito 

tarde. Mencionou que estudou sobre os direitos de quem faz hemodiálise, e 

pede ao Prefeito que olhe com mais atenção e carinho para a paciente. 

Outro assunto reclamado foi a questão da Dona Nilda, que precisou de um 

medicamento com custo muito alto, que na época o Prefeito anterior 

comprava, que ela entrou na justiça requerendo que continuassem a fornecer 

e saiu a sentença judicial obrigando o município, em cinco dias a comprá-lo  

Depois aconteceu que a DRS não tinha mais, e que segundo a decisão 

judicial o mandado era para a Prefeitura. A dona Nilda ficou 50 dias, sem 

tomar seu remédio. O vereador escreveu uma carta da seguinte maneira: 

quis registrar a lamentável ocorrência que a ele foi relatada referente ao 

destempero do Prefeito de Ribeira, que se irritou profundamente quando foi 

procurado por uma pessoa que cobrava maior agilidade na entrega dos 

medicamentos que o Poder Público tem a obrigação de fornecer. Essa 

paciente utilizava esses medicamentos de forma constante, há um longo 

tempo, sendo que era retirado rotineiramente na Unidade de Saúde de 

Ribeira pelos familiares da paciente. Parou de ser fornecido, e funcionários 

informaram que o medicamento estaria em falta no Departamento Regional 

de Saúde de Sorocaba. A Secretaria da Saúde não providenciou até aquela 

data o fornecimento do mencionado medicamento, já tendo transcorrido um 

período de mais de quarenta dias sem que a paciente pudesse usar esse 

remédio, conforme recomendação médica que não poderia ser interrompida, 

cujo tratamento não poderia ser adiado sob pena de abalo irreversível na 

saúde da mesma. A filha da paciente, senhora Nilziele, requereu ao senhor 

Prefeito e após sete dias, foi saber se o medicamento já havia sido 

adquirido. Encontrou o Prefeito mal humorado que a tratou de forma áspera 

e grosseira, que demonstrou total desconhecimento do dever e obrigação da 

Prefeitura, conforme determina a Constituição Federal, a uma ordem Judicial, 

sendo esse caso de preferência e prioridade. E pediu para que essas coisas 

não aconteçam; que a saúde do paciente não precisa de trâmites nessas  
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horas; que isso já aconteceu tempos atrás, com sua Saudosa tia Sinforosa, 

que tinha uma doença crônica no pulmão evolutiva, uma doença complicada, 

irreversível, na época, o Prefeito havia dito que não daria para dar o 

oxigênio. Levou-a para Itapeva, na casa de familiares, entregou o laudo a 

Prefeitura daquela, que liberou imediatamente o oxigênio. Após melhoras 

retornou, e conseguiu na justiça o oxigênio, que utilizou até falecer, e pediu 

para que melhore a forma de tratamento, que primeiramente pensem no ser 

humano. Pede para levar ao Prefeito o recado de manter a mesma simpatia 

que na campanha política, e para que possa fazer o máximo para a saúde 

de todos. O vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, no uso da tribuna, faz 

uma reclamação do funcionário da Prefeitura senhor Atílio; que foi até a 

Prefeitura, para esclarecer uma dúvida, e foi tratado “com quatro pedras na 

mão”; Atilio não o respeitou e o ignorou bastante, tendo tido também várias 

reclamações; e pediu que o presidente passe para o Prefeito, que as 

pessoas sejam tratadas não só ele como todos, com educação. Falou 

também sobre o Bairro Vila Ito, que estão muito altos os matos e há 

entulhos ao lado da quadra de esportes. Pediu urgentemente limpeza, e que 

senhor presidente leve ao senhor prefeito essas solicitações. Retomando a 

palavra, o senhor presidente, parabenizou a todos as mulheres, pelo dia 08 

de março - Dia Internacional da Mulher, parabenizou o carnaval de Ribeira, 

que foi um sucesso; parabenizou aos organizadores, Prefeito, seguranças, 

Policia Militar, através do Comandante Sargento Jorge Fernando de Paula 

Almeida, Policia Civil, agradeceu ao Ivan (Carioca), a peça que todo carnaval 

alegra Ribeira, com seus bonecos. Sobre a dúvida da população quanto à 

legalização de terras, tanto da área urbana, como a área rural, esteve 

conversando no ITESP, que deu a resposta de que está previsto para este 

ano a regularização de terras da área rural. E na área urbana, que é feita 

pela Secretaria de Habitação do Programa Cidade Legal, está adiantado 

apenas no Bairro Saltinho, e trará mais informações. Comentou que esteve 

no Bairro Areado, e o poço artesiano e é um beneficio que se estenderá a 

todo o Bairro Areado. Explicou sobre a ausência do Carteiro do Correio 

vereador Nivaldo, que está de licença médica; mencionou sobre a 

reclamação que recebeu, e ligou para a chefia novamente, que prometeu 

que amanhã teremos carteiro; terá um dia sim, outro não a entrega de 

correspondências, até que seja regularizada a contratação de novos 

carteiros. Mencionou que conversou com o prefeito esta semana sobre a 

sinalização, e redutores de velocidade na estrada de Catas Atas, que na 

semana passada houve acidente na entrada da ponte do Bairro Oliveiras, um 

local bastante perigoso. Comentou também sobre a limpeza da quadra de  
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esportes do Bairro Vila Ito, principalmente atrás da creche, que está muito 

sujo. Sobre a parte de cima também iniciaram calçamentos, mas talvez por 

motivo de falta de funcionários, mão de obra, não foi concluída; pedirá ao 

senhor prefeito, que seja feito o trabalho o mais rápido possível. Sobre o 

funcionário da prefeitura senhor Atílio, dita pelo vereador Adauto, realmente 

presenciou essa situação, e outros reclamaram. Esteve conversando com o 

senhor prefeito, que sendo ele um servidor e não pode maltratar ninguém. 

Não só ele como também outros funcionários da prefeitura que dão 

atendimento ao povo, que devem tratar com respeito. Sobre a reclamação 

da merenda dita pelo vereador Márcio, falará com o prefeito, para saber 

mais informações. Sabia sobre os merendeiros, esteve na escola, junto com 

o vereador Adauto, e a situação foi regularizada. Sobre a merenda, não 

estava muito a par do assunto. Sobre a reposição salarial dos funcionários 

da Prefeitura, tem lutado com prefeito; a defasagem que está bem alta, que 

está verificando com a contabilidade para ver a margem para que seja feita 

essa reposição salarial. O vereador Márcio pede ao senhor presidente para 

complementar sobre a área da saúde, sobre o Secretário Silvio, o 

medicamento de dona Nilda, depois de ter sido informado acontecido 

apareceu o remédio que estava na DRS de Sorocaba, tendo ficado a receita 

para alguém no posto de saúde buscar, sendo dito que após o carnaval, 

mandariam retirar. Porém o Secretário esqueceu-se de entregar para o 

motorista, e que na quarta-feira estava um motorista da saúde de Ribeira 

em Sorocaba, tendo pedido ela então para que fosse avisado para que 

fosse retirada a medicação; a própria DRS liberaria a medicação com a 

receita enviada por fax. Mas o Secretário informou que estava sem fax. O 

vereador Márcio informou que teria vários locais que poderiam ter enviado 

como Câmara e Prefeitura; era só se deslocar alguns metros que teria 

acesso facilmente a fax ou e-mail. Muita falta de compromisso e 

competência, ressalta o vereador. Deixa então o seu descontentamento até 

para que todos saibam o que acontece hoje na saúde. E sobre tratamento 

de funcionário o prefeito tem que saber que o exemplo vem de cima, tendo 

que dar bons exemplos. Retomando a palavra o senhor presidente diz que 

com Saúde, deve - se tomar muito cuidado, e tratar com muito respeito. E 

esteve também na Saúde, verificando uma reclamação, sobre o trabalho do 

Raio x, o atendimento. Conversou com Silvio, para que tenha o horário 

correto de atendimento, para que pessoas possam vir realizar o exame, e 

não ter que voltar outro dia. Em seguida, consultou o plenário para 

dispensar o intervalo regimental, passando para a ordem do dia. Todos 

concordaram. Colocou em votação, o requerimento do vereador Márcio, que 

sem discussão pelos nobres Edis, foi aprovado de forma unânime. Por fim o  
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vereador Márcio agradeceu a aprovação dos vereadores. O presidente 

finalizou, agradecendo ao Deputado Roberto Santiago pela Emenda 

direcionada a Secretaria da Agricultura. Parabenizou pelo aniversário, filha do 

vereador Márcio, Schayane Spinel Rodrigues de Lima dia 25 de março. 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 27 de março 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 

 

 

Adauto Pedroso de Moura Pina – 2º Secretário 


