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Ata da 25ª (Vigésima Quinta) sessão ordinária do dia 10 de abril 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. Após verificar o número legal 

de vereadores presentes, o senhor presidente sob a proteção de Deus, 

declarou aberta a sessão. Pela ausência do primeiro secretário vereador 

Sávio Dias Batista, o senhor presidente solicitou a Assessora Jurídica Drª 

Maria Inês para que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a 

leitura, o senhor presidente colocou em discussão e votação. Manifestando-

se quanto a ata, o vereador Márcio Rodrigues de Lima, pediu que fosse 

alterado, onde se lê: uma moça quase caiu, que retire-se o “quase”.  Após 

constatou-se que estava correta a ata, já com a alteração, colocada em 

votação foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida o senhor 

presidente cumprimentou a de todos os presentes, leu a Carta Propositura 

Nº 196/14, do Deputado Dr. Ulysses Tassinari, que enviou cópia de sua 

Indicação Nº 719/2014, apresentada na Assembléia Legislativa; indicando ao 

Governador do Estado, que determine á Secretaria de Esportes, Lazer e 

Juventude, estudo no sentido de liberar material esportivo ás Escolas 

municipais do Município de Ribeira, e a liberação de recursos no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), a serem utilizados em obras de infra-

estrutura no Município. Leu também uma carta do Governo do Estado, da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

assinada pelo Secretário Rodrigo Garcia, que contemplou o Município com 30 

vagas, no curso de Técnicas de Agricultura Familiar. Para melhores 

informações sobre o curso, procurar a Casa da Agricultura, para as 

inscrições. Em seguida colocou a palavra livre aos vereadores que dela 

quisessem fazer uso. O vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, no uso da 

tribuna, falou novamente sobre as estradas para os agricultores do nosso 

município, que estão há muito tempo sem acesso, sobre a estrada do 

senhor Nego-Bairro Salitro, e senhor Osmar - Bairro Ilha Rasa. O vereador 

Nicolas Otavio da Silva, no uso da tribuna, agradeceu ao Deputado Campos 

Machado, que liberou verba para o esporte social, no valor de cinqüenta mil 

reais por ano. Agradeceu também ao Secretário Regional do PTB – Radialista 

da ambiental FM senhor Daniel Alves da Silva, que se empenhou junto com 

o funcionário da Prefeitura Rafael Batista Tamanho, que esse recurso 

atenderá cinqüenta crianças principalmente na zona rural. Falou também 

sobre a estrada da Ilha Rasa que inclusive já encontraram cobras, tendo  
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muita circulação da população, e pede para que limpem os locais. O 

vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, pedindo licença, ressaltou também 

sobre a estrada do senhor Joãozada que também têm agricultores que 

precisam de melhorias. O vereador João Alaelson de Melo, no uso da 

tribuna, mencionou que está ajudando como funcionário da Prefeitura no 

sentido de cuidar da melhoria das estradas, citou sobre as dificuldades da 

função, que existem vários contratempos, como o clima, e este período do 

ano está chovendo mais; que sabe perfeitamente a necessidade de cada um, 

porque conhece as estradas; comentou também sobre a deficiência de 

funcionários: tem somente um operador de patrol, estando sem uma 

maquina, que esta sendo utilizada para a rede de água do Bairro Almeidas. 

Conversou com o senhor Prefeito, e ele mostrou que a folha de pagamento 

está no limite, não tendo como fazer novas contratações, e que tem feito 

limpeza de estradas, por empreita, mas que não é fácil de encontrar 

pessoal. Comentou que, no momento, está fazendo a estrada do Bairro 

Areado, porque com as chuvas os ônibus começaram atolar, e transporte 

Escolar não pode parar. As estradas do Bairro Ilha Rasa também irão ser 

reparadas, a questão de roçada de estrada, conversou com o senhor 

prefeito, porque não tem mão de obra. Em resposta, o senhor prefeito disse 

que em meados do ano, ele resolvera a situação para contratar funcionários. 

Sobre a estrada do seu Nego, já foram dadas, várias alternativas, mas que 

não tem como colocar um material fino. O vereador Adauto, pedindo licença, 

citou: toda vida foi feito, agora nessa gestão que estão pensando em uma 

maneira diferente. Em resposta, o vereador João disse que sempre foi feita 

sim, mas com pedra, e que pode fazer sim, mas com a primeira chuva, não 

ficaria nada, optando em fazer um reparo de melhor qualidade para durar 

mais, sugeriu adquirir as pedras na Empresa, já citada em sessão anterior. 

Parabenizou aos organizadores da Cavalgada, uma iniciativa própria, sem 

gasto publico, e que fizeram uma festa bonita, muito bem organizada. O 

vereador Márcio Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, falou sobre os 

seguintes assuntos: quadra do Bairro Vila Ito, já citada pelo vereador 

anteriormente, no sentido de dar manutenção na limpeza e carpir o mato, 

que cinco refletores não estão funcionando, que as estradas dos Bairros: 

Cavalheiros, Ilha Rasa e Água Salgada; está na altura do capô dos carros, 

que são reclamações, mas que não viu pessoalmente tirou algumas fotos, e 

que está “feia a coisa”. O vereador João Alaelson pedindo licença e 

manifestando, disse que a estrada do Bairro Água Salgada, está semana 

acabaram de roçar caso o vereador não saiba. Em resposta, o vereador 

Márcio disse que a questão não é nem tanto do mato, e sim das valetas, 

estando ruim para passar. Inclusive, perguntou ao vereador João Alaelson 

qual foi a ultima vez que passou na estrada mestre do Bairro Ilha Rasa. Em 

resposta, o vereador João Alaelson disse que foi quando chegou a Patrol,  
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inclusive estrearam a Patrol lá. O vereador Márcio disse ainda, que o serviço 

particular atrapalha, perguntou sobre a Retro antiga se está funcionando, 

que poderiam arruma - lá, junto com outro caminhão, e deixar para serviço 

particular; se conseguissem seria uma maneira de se organizar melhor. Pediu 

informações ao presidente, quanto ao ônibus que levam os estudantes para 

a faculdade, e parece que não estão levando mais. Em resposta o vereador 

Benildo do Nascimento pedindo licença respondeu o seguinte: a questão do 

transporte dos alunos de Curitiba, o vereador Sandro de Adrianópolis-Pr, 

interrompeu o trajeto que a Prefeitura de Ribeira paga na cidade; que o 

ônibus não ia até as faculdades, e que ele cortou que são situações 

internas que irão resolver, mas em momento algum a Prefeitura deixou de 

pagar o transporte. Pediu informações também sobre o Bairro Guararema, 

relacionadas a Sabesp, que o senhor Prefeito deveria exigir uma empresa 

terceirizada, para que tome as providências. Mencionou sobre sua cobrança 

ao senhor Prefeito na sessão anterior, quanto aos cursos aos motoristas de 

transporte escolar, onde ele disse que estavam vendo, inclusive que 

poderiam mudar as linhas, e deixou claro, que todos os motoristas da 

educação têm que estar aptos a exercer a função, tendo que estar com a 

habilitação adequada. Comentando ainda sobre as explicações do senhor 

prefeito, que disse: que sobre o poço artesiano do Bairro Areado, foi um 

projeto dele: o vereador ligou a Secretaria de Recursos Hídricos para se 

informar de quando foi o convênio, e de quem foi o projeto, estando com o 

documento em mãos, constando a data da assinatura do convênio vinte e 

nove de junho de dois mil e doze; e no ano de dois mil e doze o prefeito 

atual Jonas, não era prefeito. Pelo documento enviado o projeto é da 

gestão passada, o ex-prefeito, é que teve a iniciativa da água tratada para o 

Bairro Areado. Falou também sobre a multa da CETESB, do mandato anterior 

do senhor prefeito, assunto também questionado, o vereador disse que 

deveria ser uma multa somando tudo no valor de cinqüenta mil reais, que 

deve ser do aterro sanitário, sendo no ano de dois mil e oito, começado a 

ser paga, em dois mil em dez, sendo parcelada em sessenta meses, tendo 

dito o senhor prefeito que nunca levou uma multa, e que existem algumas 

multas sim, mas de valores corriqueiros. O vereador Márcio, afirmou que 

entrou em contato com a CETESB, tendo sido passada a seguinte 

informação: foram duas multas: no ano de dois mil e oito, uma de cinqüenta 

UFESP, e outra multa foi de cento e uma UFESP por dia, ou seja, duzentos 

e dois reais por dia ficou trinta dias irregular, um total de trez mil e trinta 

UFESP, totalizando um valor significativo. Segundo demais informações, que a 

CETESB passará por um documento, finalizando disse: ou o senhor prefeito 

mente ou está mal informado, realmente está pagando uma multa sim, mas 

não da gestão anterior, e sim de sua gestão. No uso da tribuna, a 

vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira, mencionou sobre as mães  
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presentes na sessão, querendo falar sobre o Transporte de seus filhos, e foi 

dito inclusive que ela tirou o transporte do Bairro Ilha Rasa, não sabendo 

que o transporte ia até Catas Altas. Pediu que o vereador Benildo do 

Nascimento, falasse sobre isso; que ela já conversou com a Secretária da 

Educação, que informou que não são obrigados a buscar as crianças em 

Catas Altas, sendo que as mães devem trazê-las na creche. Retomando a 

palavra, o senhor presidente Mário, perguntou ao vereador Benildo, se 

poderia falar sobre essa questão, e pelo que têm conversado com o senhor 

prefeito, as mães teriam que ver se tem vaga na creche; foi respondido pela 

vereadora Alessandra, que tinha o transporte, mas parou. O vereador Benildo 

do Nascimento, no uso da tribuna, primeiramente agradeceu ao Secretário 

da Saúde, que contou a novidade: hoje temos a melhor sala de fisioterapia 

da região, e no próximo dia dezesseis estará vindo mais um médico cubano. 

O vereador Benildo, teceu ainda alguns comentários sobre as explicações e 

esclarecimentos tão solicitadas pelo vereador Márcio, quanto a gestão atual. 

Disse que há sim pendências da gestão, mas que não deixa a desejar, 

inclusive estão procurando saber, onde foi investido o dinheiro do pessoal 

enchentado, estando hoje com vários processos a respeito disso. Há 

inúmeras irregularidades do Prefeito da gestão anterior que ainda estão 

tentando consertar. Outro assunto foi a respeito do pessoal da creche, diz 

não seria ele a responder, e sim a Secretária da Educação; que cumpre o 

que mandam fazer como chefe de transporte. Que hoje existe um programa 

creche na escola, que o governo lançou, mas ainda não deu recurso. E 

disse: como trazer alunos com um carro não adequado?. Que a partir do 

momento que tiverem recurso irão atender com maior prazer todos os 

Bairros; disse ainda que a Secretária sugeriu as mães, que poderiam até 

abrir uma sala de aula em Catas Altas, mas que nenhuma das mães se 

manifestou, e estão aguardando. Voltando a falar sobre as cobranças, citou: 

também temos que mostrar as irregularidades da administração anterior; que 

realmente estão passando por situações difíceis, devido a uma administração 

péssima, uma gestão que não teve uma inauguração de obras, onde o 

Portal teve que devolver o dinheiro, a Escola de Catas Altas está caindo, e 

todos sabem disso. Disse ainda: temos que ser políticos adversários, sim, 

mas com uma política sadia. O vereador Márcio, pedindo um aparte, citou 

alguns comentários: que não está fazendo média, e que quis dizer o 

seguinte: sobre as criticas do senhor prefeito, está falando a verdade, ele 

que deveria ter mais respeito, e porque mentir; se está fazendo charme e 

média, irá provar, e depois verão o documento para ver se está mentindo. E 

na gestão anterior teve falhas, todos sabem que cobrou e também criticou, 

e que não concordou com tudo. Sobre a questão da escola que está 

caindo, onde deu o problema, foi na obra realizada no ano de dois mil e  
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treze, na gestão atual, que teve denuncia outra vez, mas veio o engenheiro, 

averiguou e estava tudo correto, no entanto continua a obra. O vereador 

Benildo, disse ainda que o projeto da obra está irregular, não tem entrada 

para estacionamento, nem o muro de arrimo que esta no projeto não foi 

feito no inicio da obra. Retomando a palavra o senhor presidente Mário 

Aparecido de Oliveira, teceu comentários sobre os debates dos assuntos, e 

por fim esclareceu: que é muito bonito quando recebemos ajuda de um 

Deputado que se preocupa com o Município e bem estar dos cidadãos, 

colocando sua Indicação, com Emenda para o Município e quando tem 

vereadores, junto com seus Deputados, que apresentam seus pedidos e são 

atendidos. E devemos trabalhar por Ribeira, esquecendo as diferenças e 

“picuinhas”, deixou claro também. Parabenizou o Deputado Campos Machado, 

que tem investido muito para o Município de Ribeira, como também o 

Deputado da vereadora Alessandra, o Deputado Guilherme Mussi, que 

mandou cem mil reais, reequipando o centro de saúde de Ribeira. 

Finalizando, agradeceu a presença de todos, e que todas as reivindicações 

serão levadas ao prefeito, para que medidas e soluções sejam tomadas, e 

de todos os vereadores também. Explicou quanto ao público presente os 

moradores do Bairro Ilha Rasa, no sentido de terem que se inscrever através 

de Requerimento na pauta das sessões, para fazer uso da palavra, mas após 

o encerramento da sessão, todos poderão falar, e todos serão ouvidos. 

Aniversariantes: vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira, dia onze de 

abril; e vereador Sávio Dias Batista, dia dezoito de abril. Não havendo mais 

nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, 

convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 

vinte e quatro 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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