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Ata da 24ª (Vigésima Quarta) sessão ordinária do dia 27 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, Alessandra Brito Harps de Oliveira, Benildo 

do Nascimento, João Alaelson de Melo, Márcio Rodrigues de Lima, Mário 

Aparecido de Oliveira, Nicolas Otávio 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, convidou o 

senhor Prefeito Municipal, Jonas Dias Batista, para que se assentasse a Mesa 

Diretora. Em seguida, 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. Após o senhor presidente solicitou ainda ao 

primeiro secretário que lesse os seguintes documentos: 1) Projeto de Lei Nº 

03, de 03 de março de 2014, altera a Lei Municipal Nº 337 de 28 de 

fevereiro de 2005, em concordância com a Lei Federal Nº 12.696, de 25 de 

julho de 2012, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2) 

Projeto de Lei Nº 04, de 10 de março de 2014, Institui a Política Municipal 

de Resíduos Sólidos de acordo com a Lei Federal Nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, e dá outras providências, e Indicações Nº 04, 05 e 06 de 

autoria dos vereadores Benildo do Nascimento, Adauto Pedroso de Moura 

Pina e Alessandra Brito Harps de Oliveira, que respectivamente, indicaram a 

necessidade de conceder folga ao funcionário público municipal no dia do 

seu aniversário, a necessidade de colocação de ponto de ônibus na ponte 

do Bairro Oliveiras, e a necessidade de banheiro na Quadra de Esportes do 

Bairro Antunes. Após o senhor presidente consultou os Edis nominalmente, 

para dispensar a leitura dos projetos de lei da pauta de hoje, bem como 

analise e votação nesta sessão, devido a urgência dos mesmos. Na votação: 

Projeto de Nº 03, todos concordaram, com exceção do vereador Márcio; 

Projeto de Nº 04 todos concordaram. Explicou também, que o funcionário da 

Prefeitura João Ricardo Malares Alves Costa (João Barbato), fará uma 

apresentação sobre os projetos explicando-os. Apenas solicitou ao primeiro 

secretário que procedesse a leitura dos cabeçalhos dos projetos. Em 

seguida, o senhor presidente, concedeu a palavra ao João Ricardo Malares 

Alves Costa (João Barbato) conforme Requerimento inscrito na pauta desta 

sessão. Iniciou dando toda uma explicação técnica sobre os projetos de Lei 

Nº 03 e 04, para que todos os Edis, pudessem tirar suas dúvidas; colocou-

se a disposição para quaisquer esclarecimentos. Não havendo manifestação 

dos nobres Edis, encerrou-se a sua explicação. Em seguida, o senhor 

presidente colocou a palavra livre aos senhores vereadores que dela  
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quisessem fazer uso. No uso da tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de 

Lima, cumprimentou a todos, e iniciou fazendo uma correção, dito pelo 

senhor presidente, que só o vereador Márcio não é a favor da aprovação 

hoje; explicou que não é que seja contra a aprovação do Projeto do 

Conselho, um projeto especifico, mas que deveriam não votar, e pedir ao 

Executivo uma melhora salarial, sendo a remuneração atual não compatível 

com a responsabilidade que têm. Em seguida, fez uma indicação verbal ao 

senhor Prefeito, sobre uma Empresa que vai até a cidade de Apiaí, todo 

mês, realizar exames de mamografia; se possível aproveitar a oportunidade e, 

ver se há possibilidade de vir para Ribeira, já que todas as mulheres 

gostariam de fazer o exame de prevenção em sua cidade. Comentou sobre 

o ex-vereador “mais denunciante” José Roberto, que inclusive o denunciou 

por falta de licitação, ele que sempre quis que as coisas fossem 

rigorosamente legais. Ele faz serviços de transporte para a Prefeitura, e no 

ano de 2013, no portal do cidadão, constou que ultrapassou o valor de 

serviços prestados sem licitação, excedendo o limite. No uso da tribuna o 

vereador Nicolas Otavio da Silva, cumprimentou a todos, ressaltou sobre a 

objetividade do funcionário da Prefeitura João Barbato, parabenizou pelas 

informações sobre os projetos da pauta. Agradeceu ao Prefeito Jonas, em 

nome de sua família, e em seu nome, pois recorreu ao senhor prefeito 

algumas vezes e, sempre foi muito bem atendido; agradeceu a Drª Valéria 

que, mesmo fora do seu horário de serviço tem ajudado sua família. No uso 

da tribuna a vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira, cumprimentou a 

todos, explicou sobre sua indicação da necessidade de banheiro na Quadra, 

porque se não for feito o banheiro não tem como arrumar os alambrados 

na frente da escolinha; há relatos que crianças já se machucaram no local, 

sendo esta uma indicação simples. Sobre a merenda da Escola do Bairro 

Antunes, ressaltou que as crianças não estão passando fome, apenas que as 

frutas estão demorando oito dias para chegar, e quando chegam é sexta-

feira, e até segunda os alimentos acabam estragando. Contou também sobre 

seu descontentamento: ao realizar exame na Unidade de Saúde, chamaram 

também seu irmão para fazer. Ressaltou que devem prestar mais atenção. 

Retomando a palavra o senhor presidente Mário, solicitou ao senhor prefeito, 

a reforma das passarelas, e também que incluísse a passarela da casa da 

Dona Palmira, que está muito precária; gostaria também que o senhor 

prefeito esclarecesse quanto a reposição salarial dos funcionários da 

Prefeitura; explicou quanto a solicitação do Bairro Vila Ito, que já estão 

trabalhando na limpeza; questionou ao Sr. prefeito quanto a iluminação 

pública do Bairro Vila Ito, como outros pontos que já foram solicitados 

através de Indicações. Informou também sobre as contas da Prefeitura  
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Municipal do exercício de 2011, que continuam á disposição. Após, o senhor 

presidente convidou o senhor Prefeito para que fizesse o uso da tribuna. 

Iniciando o Prefeito Jonas, agradeceu o apoio dos vereadores em prol do 

bem estar dos cidadãos de Ribeira. Primeiramente comentou sobre os 

Projetos de Leis Nº 03 e 04, que são importantes. Citou também sobre a 

reposição salarial, quanto as dificuldades devido ao descontrole do atual 

governo federal, sobre a inflação, fazendo que isso corroa o salário, mas 

que pretende encontrar maneira para fazer a reposição. Quanto ao exame 

de mamografia, comentou que não sabia sobre essa Empresa, que consultará 

e verá a possibilidade para atender Ribeira. Pediu desculpas para vereadora 

Alessandra, quanto ao constrangimento do seu exame. Sobre o assunto 

citado pelo vereador Márcio, quanto a licitação, falou sobre as dificuldades 

do inicio da gestão, que por lapso talvez tenha passado despercebido, e que 

a preocupação maior foi a saúde. Quanto ao remédio da Dona Nilda, citou 

sobre o Requerimento de Nilziele, que ainda não tinha chegado em sua 

mesa, e o que foi relatado foi mentira, tendo essa moça chegado em seu 

gabinete, muito nervosa, alterada e mal educada, não tendo ele o 

conhecimento do que se tratava, e que ela não soube se expressar. 

Informou também que o remédio estava na DRS, que ela entrou com ação 

contra o Estado. Explicou também que a ação é em nome da paciente, 

sendo ela responsável pela retirada do medicamento, e que a Prefeitura 

apenas traz a medicação a ela devido a distância. Outro assunto é sobre o 

novo médico, e que estão pleiteando mais um médico. Comentou sobre a 

Indicação da vereadora Alessandra sobre o banheiro na Quadra de Esportes, 

que inclusive existe uma construção iniciada pelo governo anterior, não 

terminada, que talvez possam utilizar para esse banheiro. Falou sobre a obra 

de levar água para o Bairro Almeidas, depois de concluída; que ficará uma 

pessoa para limpeza da quadra, e aquele trecho de estrada; que dará uma 

atenção especial para atender melhor o Bairro. Sobre a reforma das 

passarelas, explicou sobre a dificuldade de comprar madeira de lei, mas que 

as madeiras já chegaram, e logo providenciará os reparos. Sobre a passarela 

de Dona Palmira, que talvez seus familiares tenham feito, verá sobre sua 

situação, talvez fazer algo mais sólido. Falou sobre a limpeza do Bairro Vila 

Ito, que também verá pessoas para varreção, e conservação. Quanto a 

iluminação pública, está analisando e estudando o custo, não somente do 

Bairro Vila Ito, como os demais Bairros. Comentou sobre sua viagem a São 

Paulo, para assinatura de um convênio, e que o Governo lançará um 

Programa – São Paulo Iluminado, recurso esse para iluminação pública, que 

espera que esse programa ajude para iluminação de todos os Bairros. O 

senhor Prefeito colocou-se a disposição dos vereadores. Em seguida, o  
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vereador Márcio fez um pedido sobre a questão das passarelas, assunto tão 

reivindicado pelo vereador, que quando fizerem solicitações o prefeito seja 

mais pronto em atender, que tem assuntado sobre a passarela desde o ano 

passado, quanto ao perigo, uma moça caiu, devido ao estado da mesma. 

Falou sobre a multa que o Sr. ex-prefeito Gidioni pagou, multa da CETESB 

do aterro sanitário. O senhor prefeito esclareceu que houve sim uma multa, 

mas não de seu governo, e está pagando o parcelamento. Outro 

questionamento foi sobre cursos de motoristas da Educação. O senhor 

prefeito respondeu que está sendo encaminhado pedido para ser realizado 

esse curso aos motoristas. Outra questão perguntada pelo vereador foi a 

Rodoviária, se irá fazer. O senhor prefeito responde que no local que estava 

prevista a construção da rodoviária há uma questão ambiental, devido ao 

reflexo do posto, contendo ainda resíduos de petróleo, no terreno ao lado; 

que está questionando junto a CETESB para ver o que fazer. O vereador 

perguntou ainda sobre a desapropriação. Em resposta o senhor prefeito 

disse “vocês iniciaram”, fizeram um depósito insignificante, não deram 

continuidade no processo, continua da mesma maneira, até tentarmos 

resolver. O prefeito Jonas falou a todos os vereadores, sobre todos os 

investimentos que Ribeira recebeu, e irá receber; sobre obras de Governo do 

Estado, Emendas Parlamentares, que até esta data recebeu quatorze milhões 

de investimentos, e benfeitorias, entre equipamentos, obras e coisas que 

ainda virão. É um trabalho árduo do Prefeito, Presidente da Câmara e 

Vereadores. Outro assunto questionado pelo vereador Márcio: o poço 

artesiano do Bairro Areado se era da gestão passada. Em resposta o 

prefeito respondeu que é um projeto seu, aprovado no ano passado, pela 

Comitê de Bacia. O vereador Márcio perguntou também sobre a escola dos 

Almeidas; em resposta o senhor prefeito disse que, tentará amigavelmente 

resolver. Caso não consiga entrará judicialmente com reintegração de posse. 

O vereador Márcio perguntou sobre a UBS do Bairro Catas Altas; em 

resposta o senhor prefeito citou que a Empresa desistiu, e não sabe ainda o 

que irá fazer. O vereador continuando com perguntas: falou sobre a 

pendência do FUNASA, por causa da água do Bairro Almeidas. Respondendo 

o senhor prefeito disse que já esta sendo resolvido. O vereador Márcio 

questionou ainda sobre os cargos irregulares se mudou ou mantêm a 

mesma posição. O senhor prefeito disse que continua do mesmo jeito, o 

importante é o serviço que eles estão executando, e que está esperando a 

decisão do Ministério Público referente ao Concurso Público, para estudarem 

o que poderá ser feito, e teste seletivo é por tempo determinado, sendo 

preferível fazer um Concurso Público para que as pessoas se efetivem. Por 

fim o vereador Márcio, solicitou ao senhor prefeito, que em tempos festivos,  
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ofereça Show Evangélico para a população evangélica. O senhor prefeito 

mencionou sobre a dificuldade de custo, que hoje estão mais caros, mas 

que é o caso de se pensar. Retomando a palavra o senhor presidente 

consultou a todos os vereadores para que pudessem dispensar o intervalo 

regimental, e passarem para a ordem do dia, obtendo concordância de 

todos. Colocou em votação os Projetos de Leis Nº 03 e 04, que sem 

discussão pelos nobres Edis, foi aprovado de forma unânime. Aniversariantes: 

Presidente Mário, dia 06 de abril. 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 10 de abril do corrente ano. 

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

pelo primeiro e segundo secretários. 
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