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Ata da 27ª (Vigésima Sétima) sessão ordinária do dia 08 de maio 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 de 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. 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. Em 

seguida, o senhor presidente Mário apresentou o Projeto de Lei Nº 05, 

de 25 de abril de 2014, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2015 e dá outras providências. Consultou a todos 

os vereadores para que pudessem dispensar a leitura, por todos terem 

cópia do Projeto, sem os anexos por serem extensos, e todos 

concordaram. Apresentou o projeto e mencionou que será encaminhado 

ás Comissões: Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e 

Contabilidade, e no decorrer haverá ainda uma audiência pública 

realizada pela Câmara, sobre este projeto da LDO, que ainda será 

marcada a data para que todos participem. Solicitou ao primeiro 

secretário, que procedesse a leitura do Ofício Nº 012/2014, Referente 

ao encaminhamento das Contas do Poder Executivo Municipal do 

exercício de 2011, sendo o conteúdo do Ofício o encaminhamento, aos 

senhores presidentes das Comissões de: Constituição, Justiça e 

Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, respectivamente os 

senhores: Benildo do Nascimento e João Alaelson de Melo, as contas 

do exercício 2011, a fim de se reunirem e elaborarem seus pareceres. 

O senhor presidente solicitou ainda ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura das Indicações de autoria do vereador Adauto 

Pedroso de Moura Pina, Nº 08 e 09 de 2014, que respectivamente 

indicaram: a necessidade de colocação de uma porta, no Emei Anjo da 

Guarda, e a necessidade de reparo na Ponte da Estrada do Bairro  
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Areado, próximo a residência do “Doca”. Em seguida o senhor 

presidente colocou a palavra livre aos senhores vereadores que dela 

quisessem fazer uso. O vereador Nicolas Otavio da Silva, no uso da 

tribuna, deixou sua homenagem de condolências aos familiares de seu 

companheiro da Guarda Municipal - Senhor Altimar Evangelista Pereira, 

com o qual conviveu durante muitos anos, e que faleceu no último dia 

vinte e oito de abril. O vereador Márcio Rodrigues de Lima, no uso da 

tribuna, iniciou comentando sobre várias reclamações: os taxistas 

reclamaram que vêm outros taxistas de outros pontos e pegam os 

clientes deles; que explicou - lhes que não é de competência dos 

vereadores, e que deveriam reclamar na prefeitura que é quem cuida 

desse departamento, e que apenas poderiam os instruir; falou sobre a 

paciente Cleonice, agradeceu ao vereador Benildo pela melhora no 

transporte; citou sobre reclamações no Bairro Saltinho, da Quadra de 

Esportes, que continua “abandonada”; pediu ao presidente que trouxesse 

informações da Escola de Catas Altas; mencionou também, novamente, 

a questão dos três cargos que considera nomeações irregulares da 

prefeitura, que são aqueles que deveriam ser ocupados por funcionários 

efetivos ou permanentes, tendo conversado por diversas vezes sobre 

essa situação, e na ultima vez falou com o senhor prefeito, ele disse 

que deixaria como estava, e ele entende que assim está contrariando a 

Lei, fez também pedido por escrito, para que tomassem providências ou 

respostas, e responderam que ele enviasse os nomes desses 

funcionários, ressaltou que sabem quem são os nomes e cargos; 

comentou sobre Portarias, que na prefeitura não as encontra afixadas, e 

todos sabem que são publicas; emendou também assuntos sobre o Site 

da prefeitura que não está atualizado, faltando dados e informações, e 

o porquê não dar mais transparência; perguntou ao senhor presidente, 

se soube quanto é a mensalidade do custo de transportes dos 

estudantes a Curitiba-PR, do ano passado, onde lhe foi respondido que 

ainda não tem informações, e que as trará em breve; sobre as estradas 

também teve várias reclamações, teve a impressão de que não é 

prioridade, tendo estradas necessitando, tanto para alunos como para 

produtores; ouviu comentários de que poderiam estar fazendo serviço  
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particular, e não estariam priorizando. O vereador João Alaelson de 

Melo, no uso da tribuna, parabenizou a todas as mães, pelo dia das 

mães no próximo domingo, onze de maio. Iniciou falando sobre as 

estradas; citou que existe uma programação; a estrada do Bairro 

Brejauva, que está sendo feita no momento, estava fechada 

intransitável, e não foi feita antes, porque estavam no Bairro Areado, 

que dividiu os funcionários em duas equipes, para dar andamento na 

estrada do Bairro Cavalheiros e terminarem o bairro Areado; que 

quebrou uma peça da maquina; que de inicio terá que fazer um tapa 

buraco por esse motivo, explicou que se não tivesse acontecido esse 

problema, nessa semana as duas estradas estariam prontas, que 

iniciariam a estrada do Bairro Ilha Rasa, que é uma estrada extensa 

não sendo muito simples de fazer; explicou que esteve viajando para 

comprar a peça nova, e em breve estará funcionando; que os 

comentários que ouviram, sobre a abertura de tanques de peixe, não 

são verdadeiros e que foi arrumado apenas um local para a criação 

beber água, devido a maquina se encontrar no Bairro; que são coisas 

que são feitas pelo fato do equipamento se encontrar no Bairro, e 

também uma maneira de ajudar; citou que jamais irá deixar a prioridade 

de lado, e que não irá fazer algo que poderá prejudicar. O vereador 

Márcio, pediu um aparte, pediu que, para aproveitar quando a máquina 

estiver descendo, que passe na estrada do seu Nego, que também é 

um produtor. Em resposta, o vereador João Alaelson mais uma vez 

respondeu, que pode sim arrumar a estrada do seu Nego, mas 

ressaltou que, por não ser com um material adequado e de melhor 

qualidade, durará pouco tempo. O vereador Márcio perguntou ainda 

sobre a carregadeira, se já esta funcionando. Em resposta, o vereador 

João alaelson disse que parece não estar funcionando, mas que os 

mecânicos estão verificando. Após o encerramento de seu uso na 

tribuna, o vereador Adauto Pedroso de Moura Pina a ocupou, e iniciou 

dizendo que estará mais atento quanto aos serviços das estradas; que 

esteve no Bairro Caviúnas; perguntou ao vereador João Alaelson se há 

alunos no Bairro e se irá no Bairro Ilha Rasa. Em resposta, o vereador  
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João Alaelson mencionou que aquela estrada estaria fechada, tendo 

dito o senhor Prefeito que não quer nenhuma estrada fechada no 

Município, seguindo um cronograma, irá atender todas as estradas. O 

vereador Adauto disse que no Bairro Ilha Rasa tem um pessoal retirado, 

que precisa de mais atenção. O vereador Márcio solicitou ao senhor 

presidente informações da prefeitura municipal sobre o Programa Minha 

Casa Minha Vida e a previsão para o inicio da obra. Retomando a 

palavra o senhor presidente comunicou que todas as solicitações, 

elogios, reclamações, serão levadas até o senhor Prefeito, e 

responsáveis; agradeceu a todos os vereadores que se manifestaram, 

deixou também seus sentimentos a família do senhor Altimar Evangelista 

Pereira. Questionamentos: soube que a Escola de Catas Altas já foi 

licitada, e trará mais detalhes. Também trará informações sobre a 

Empresa de ônibus Cerro Azul, o quanto foi pago e também sobre o 

Programa Minha Casa Minha Vida. Leu o convite da Festa em Louvor a 

Nossa Senhora de Fátima da Igreja Católica, do Bairro Antunes, e que o 

festeiro Gil convida a todos para participarem, a partir do dia treze de 

maio. Comentou sobre a reunião com Márcio Gerente Institucional da 

Elektro na prefeitura, tendo ele proposto á prefeitura, retirar as faturas 

de energia elétrica para a população rural, permanecendo então todas 

as quintas-feiras o funcionário da Elektro no posto de atendimento, 

localizado no mercado do Jesse. Contou também, conforme solicitação 

do vereador Benildo, que esteve conversando com Gerente Comercial da 

Transpen, sobre a possibilidade de voltarem os horários, e eles ficaram 

de fazer um levantamento, e depois dar resposta, mas que também 

enviará ofício a Artesp e para Secretaria de Transportes. Outra 

solicitação, também dos vereadores, quanto ao trânsito da Avenida 

Cândido Dias Batista: esteve conversando com o Sarjento, que sugeriu 

que convidasse o Engenheiro do DER, para uma reunião, no sentido de 

melhorar o trafego; que ainda será marcada para o inicio da semana, e 

convidou os vereadores que pudessem participar. Comentou a presença 

dos moradores do Bairro Ilha Rasa, que reivindicaram a presença do 

agente de saúde, que estará levando para o Secretário de Saúde, para  
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que a visita seja constante; também seu Hortêncio, que não pode estar 

presente outro morador do Bairro, que sempre reivindica policiamento, e  

que levará essa reivindicação á Policia Militar. Informou que as Contas 

estão a disposição das Comissões, e que elas possam se reunir, para 

apresentarem seus pareceres. Parabenizou a todas as mães pelo seu 

dia, no próximo dia onze de maio. Passou aos aniversariantes: vereador 

Márcio Rodrigues de Lima, dia doze de maio; filha do vereador Nivaldo, 

Emanuelli Bethina Dantas de Jesus, dia doze de maio; esposo da 

vereadora Alessandra, Cleiton Gonçalves de Oliveira, dia dezessete de 

maio; filhas do presidente Mário, Helen Cristina de Oliveira, dia doze de 

maio e Ana Paula de Oliveira dia vinte e oito de maio. Parabenizou a 

todos. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente 

sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista 

para o dia vinte e nove de maio 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 


