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Ata da 28ª (Vigésima Oitava) sessão ordinária, do dia 29 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 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 – 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, 

solicitou ao Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

vereador João Alaelson de Melo, que procedesse a leitura de seu Parecer Nº 

01/2014, ao Processo Nº TC 1208/026/11, do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, que trata da Prestação de Contas apresentadas pela 

Prefeitura Municipal de Ribeira, referente ao exercício de 2011. O senhor 

presidente retomou a palavra informando-nos que esse Parecer somente foi 

assinado pelos seguintes: Presidente - Benildo do Nascimento e o Relator - 

João Alaelson de Melo, não contendo assinatura do Membro - Alessandra 

Brito Harps de Oliveira. Em seguida o senhor presidente solicitou ao Relator 

da Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade, vereador Sávio Dias 

Batista, que procedesse a leitura de seu Parecer Nº 01/2014, ao Processo 

Nº TC 1208/026/11, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

trata da Prestação de Contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de 

Ribeira, referente ao exercício de 2011. O senhor presidente retomou a 

palavra informando-nos que esse Parecer somente foi assinado pelos 

seguintes: Presidente - João Alaelson de Melo e o Relator - Sávio Dias 

Batista, não contendo a assinatura do Membro - Nivaldo de Jesus. Em 

seguida, o senhor presidente solicitou ao Relator da Comissão Orçamento 

Finanças e Contabilidade - vereador Sávio Dias Batista, que procedesse a 

leitura do Parecer Nº 02/2014 ao Projeto de Lei Nº 05, de 25 de abril de 

2014, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 

2014 e dá outras providências”, que foi elaborado conjuntamente pelas 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. Em seguida o senhor presidente colocou a palavra livre aos 

senhores vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador Márcio 

Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, iniciou os assuntos: Comentou sobre 

a Escola do Bairro Antunes, que teve reclamações sobre a merenda escolar, 

que teve dias em que faltou; que também falta gás, e chega em cima da 

hora. Outra reclamação foi sobre material escolar, que não tem mais  
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material, que está faltando, e o que tem é da gestão passada. Falou sobre 

a Saúde, que a reclamação é geral; mencionou que teve o caso de uma 

criança de três meses de idade que estava com desnutrição, mora no Bairro 

Ilha Rasa, e segundo relatos, a agente de saúde, marcou duas vezes, a visita 

do médico em seu domicilio, mas que não pode comparecer por falta de 

veículo, e a mãe estaria trazendo a criança para todos os cuidados no 

posto, o médico sugeriu que a mãe dormisse no posto, para ficar com a 

criança; mas que segundo a mãe, teve um desentendimento com a primeira 

dama, que a destratou, resolvendo não ficar. O Conselho Tutelar teria 

visitado, para que ela trouxesse a criança ao posto. Ressalta que, se 

realmente aconteceu isso, pede que nesses casos mais delicados, tenham 

uma atenção maior. Falou sobre o veículo Fiesta que, segundo informações, 

é da Saúde, e que se caso for recurso da Saúde, quase não tem visto 

sendo usado nessa área, e o que é da Saúde deve-se usar, não devendo 

ser utilizado para outras coisas. Falou sobre a Escola de Catas Altas; que 

pediu anteriormente informações sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, 

e sobre valor pago mensalmente para Empresa Cerro Azul. Falou também ter 

visto a ambulância S-10 que esta sendo usada com várias pessoas atrás, 

que poderiam tentar dar um conforto melhor aos usuários. Comentou sobre 

as reclamações da falta de médico, que faz dias que está sem médico de 

plantão. Falou sobre as contas, pareceres em questão, que estão na pauta 

desta sessão; que seu voto será não, explicando o seguinte: o Tribunal deu 

parecer desfavorável às contas, de dois mil e onze; mas que todos os 

outros itens que poderiam desaprovar as contas, foram atendidos; que está 

na síntese do apurado, folhas oitenta e cinco no relatório da fiscalização; 

explicou mais assuntos sobre as contas detalhadamente, e não concordou 

com o Tribunal sobre as contas de dois mil e onze. Retomando a palavra, o 

senhor presidente, esclareceu sobre os questionamentos do vereador Márcio, 

sobre a merenda da Escola e material escolar; que irá procurar a Secretaria 

da Educação e senhor Prefeito, para saber o que aconteceu. Sobre a Saúde, 

levará ao conhecimento do senhor Secretário e também ao Prefeito, para 

averiguar as falhas. Sobre os pareceres, disse que as contas estão desde o 

fim do ano passado à disposição, que há parecer técnico, mas vieram com 

várias irregularidades, vários alertas, por esses motivos as Comissões 

elaboraram os seus pareceres desfavoráveis, acompanhando então o parecer 

do Tribunal de Contas do Estado. Quanto à Escola de Catas Altas, já foi 

licitada a Empresa, e quem vai realizar é a Quadrante de Curitiba-PR, pelo 

valor de hum milhão e cem mil reais, e devem iniciar imediatamente as 

obras. Transporte dos alunos da faculdade: o valor pago mensalmente era 

dois mil e oitocentos reais. Sobre a Minha Casa Minha Vida, a empresa que  
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ganhou a concorrência já se encontra no Município, o terreno já está sendo 

preparado. Parabenizou a Secretaria de Esportes, pois todos os domingos 

estão sendo realizados jogos do campeonato regional no Estádio de Ribeira, 

muito bem organizado pelo senhor Ari e os demais organizadores. Deixou 

suas condolências aos familiares e ao Albino, pelo falecimento de Dona 

Anita. Em seguida, consultou a todos os vereadores para que pudessem 

dispensar o intervalo regimental e passar para a ordem do dia, todos 

concordaram. Colocou em discussão os pareceres, não houve manifestação 

dos nobres vereadores. Passou-se então para a votação. O senhor 

presidente colocou para votação nominal dos vereadores, conforme dispõe o 

artigo 253º do RI. Votação: primeiro parecer nº 01/2014 da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, referente às contas, obteve a seguinte 

votação: Alessandra Brito Harps de Oliveira votou contra; Nicolas Otávio da 

Silva votou favorável; Benildo do Nascimento votou favorável; Márcio 

Rodrigues de Lima votou contra; Nivaldo de Jesus votou contra; João 

Alaelson de Melo votou favorável; Sávio Dias Batista votou favorável; Adauto 

Pedroso de Moura Pina votou favorável, e Mário Aparecido de Oliveira votou 

favorável. Obtendo o resultado de seis votos a três, o senhor presidente 

declarou aprovado o parecer, portanto rejeitado as Contas da Prefeitura 

Municipal de Ribeira do exercício de dois mil e onze. 2ª Votação: parecer nº 

01/2014 da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade; referente às 

contas, que obteve a seguinte votação: Alessandra Brito Harps de Oliveira 

votou contra; Nicolas Otávio da Silva votou favorável; Benildo do Nascimento 

votou favorável; Márcio Rodrigues de Lima votou contra; Nivaldo de Jesus 

votou contra; João Alaelson de Melo votou favorável; Sávio Dias Batista 

votou favorável; Adauto Pedroso de Moura Pina votou favorável, e Mário 

Aparecido de Oliveira votou favorável. Obtendo o resultado de seis votos a 

três, o senhor presidente declarou aprovado o parecer, e reprovadas às 

contas da Prefeitura Municipal de Ribeira do exercício de dois mil e onze, 

acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Passou-se em seguida ao primeiro turno da votação da LDO, o parecer nº 

02/2014 que “dispõe sobre o Projeto de Lei nº 05, de 25 de abril de 2014 

as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras 

providências”; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, elaborado em conjunto, com base legal no artigo 

104 do RI. A votação foi simbólica e aprovada em primeiro turno por 

unanimidade. O senhor presidente, retomou a palavra dizendo que a 

funcionária da prefeitura Jussara, gostaria de dar seus esclarecimentos, mas 

como não se inscreveu na pauta da sessão, conforme determina o RI, não 

poderá falar na tribuna, mas irá esclarecer e será ouvida após o termino da  
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sessão, mas que acredita que será a sua justificativa sobre a sessão 

anterior, onde um morador do Bairro Ilha Rasa alegou não estar recebendo 

visita do agente de Saúde. Passou aos aniversariantes: filho do vereador 

Benildo, Guilherme Benildo do Nascimento, dia vinte e nove de maio, e 

esposa do vereador Adauto, Silnéia Cristina C Santos, dia cinco de junho. 

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 doze de junho 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 
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