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Ata da 29ª (Vigésima Nona) sessão ordinária, do dia 12 de junho 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. 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 

solicitou ao Relator da Comissão de Orçamento Finanças e 

Contabilidade, vereador Sávio Dias Batista que procedesse a leitura do 

Parecer Nº 02/2014, sobre 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, parecer elaborado em conjunto com a 

Comissão de Constituição Justiça e Redação, com base legal no artigo 

104 do RI, após a apreciação e deliberação de todos os seus membros. 

Após o senhor presidente solicitou ainda ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura do Requerimento apresentado pelos vereadores 

desta Casa Legislativa; que constou do seguinte: “Que se digne 

autorizar e aprovar a elevação da cota mensal de combustível 

atualmente fornecida aos vereadores, com base no Projeto de 

Resolução Nº 002, de 29 de janeiro de 2009, que determina a cota de 

25 (vinte e cinco) litros.” Em seguida, retomou a palavra o senhor 

presidente, dizendo que este Requerimento será apreciado pela 

Contabilidade e Jurídico, e se estiver dentro da legalidade, na próxima 

sessão entrará o Projeto de Resolução, elevando então a cota de 

combustível aos vereadores. Após, colocou a palavra livre aos senhores  
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Vereadores que dela quisessem fazer uso. Não havendo manifestação 

no uso da palavra pelos Vereadores, apenas o senhor presidente a 

usou. Iniciou comentando das reclamações contra a Sabesp, que 

durante essa semana faltou água, e que tem ligado a Sabesp, para ver 

o que pode ser feito, e eles informaram que havia um problema com a 

bomba, que não faltou somente em Ribeira, como nos Bairros Antunes, 

Vermelhos e também em Catas Altas e Vila Ito, e entrou em contato 

com a Superintendência da Sabesp, senhor Francisco, em Registro, para 

que providências sejam tomadas e não mais causar transtornos à 

população. Contou também que ontem esteve recebendo junto com 

Prefeito, a visita do senhor Julio César, Superintendente Regional de 

Transito da região de Sorocaba-SP, e irão instalar em Ribeira, o 

DETRAN, como em todo o Estado de São Paulo, e isto irá agilizar a 

documentação e arrecadação do Município. Aproveitou também para 

pedir apoio à reivindicação da Câmara, referente a regularização dos 

veículos na Avenida Cândido Dias Batista, e colocou-se a disposição 

para qualquer informação. Mencionou também sobre a festa de Catas 

Altas, que será realizada na próxima semana; convidou a todos para 

participarem dessa festa tradicional. Falou sobre a abertura da Copa do 

Mundo que inicia hoje, e vamos torcer para que o Brasil alcance o 

HEXA. O vereador Márcio Rodrigues de Lima aproveitou para perguntar 

ao senhor presidente sobre o sinal de celular, e se realmente irão 

aumentar mais uma operadora, e que ouviu comentários que iria 

estender o sinal até Catas Altas. O senhor presidente respondeu, 

dizendo que realmente existe essa informação, que inclusive na torre 

localizada no Paraná já foram colocados os equipamentos, e só estão 

faltando alguns ajustes; que não se sabe até que ponto irá pegar o 

sinal, mas que serão duas operadoras, e provavelmente pegara também 

em Catas Altas. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente 

colocou em discussão e por não haver manifestação dos nobres Edis, 

colocou em votação em segundo turno, o Parecer Nº 02/2014, 

notando-se que foi aprovado por unanimidade. Após, passou-se ao 

Requerimento apresentado pelos vereadores que solicitaram a elevação  



 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA                               
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

ATA Nº 34 FOLHA: 03 

da cota de combustível. O senhor presidente colocou em discussão, e 

não havendo manifestação dos nobres Edis, colocou em votação, 

notando-se que foi aprovado por unanimidade. Após o senhor 

presidente mencionou, que irá se reunir com os Vereadores, 

Contabilidade e Jurídico, para discutir o valor que poderá aumentar, e 

após, irão elaborar o Projeto de Resolução para votação em plenário. 

Em seguida passou-se aos aniversariantes: filho da Vereadora 

Alessandra, Kaique Gonçalves Harps de Oliveira, dia vinte e dois de 

junho e também o Vereador João Alaelson de Melo, no dia vinte e 

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 vinte e seis 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 

 

 


