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Ata da 30ª (Trigésima) sessão ordinária, do dia 26 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 primeiro 

secretário que procedesse a leitura da Resolução Nº 01, de 26 de 

junho de 2014, que dispõe sobre ajuda de custo disponibilizada aos 

vereadores da Câmara Municipal de Ribeira. Em seguida o senhor 

presidente, leu os convites recebidos, da Câmara do Município de 

Capão Bonito, que convidou a todos para a Sessão Solene de entrega 

de Títulos de Cidadão Capão-Bonitense, aos homenageados Doutor 

Ulysses Mário Tassinari, Deputado Estadual, Ivan Sobral de Oliveira, 

Superintendente Regional da SABESP e Gumercindo Ferreira Santos, 

Proprietário da Rede de Supermercados COFESA, a realizar-se no dia 04 

de julho de 2014, na sede do Legislativo. E o outro convite, da 

Prefeitura do Município de Capão Bonito, para prestigiar o lançamento 

da pedra fundamental conjunto habitacional, a realizar-se no dia 27 de 

junho de 2014, na Vila Maria em Capão Bonito. Em seguida colocou a 

palavra livre para os senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. 

O vereador Márcio Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, iniciou 

comentando sobre reclamação, do programa Viva Leite, e tem locais 

que não entregam na sexta-feira, para entregarem na segunda-feira, e 

que não vão, são as reclamações dos Bairros Coelhos e Cavalheiros. 

Falou sobre o Aterro Sanitário; que esteve no local, e está terrível a  
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situação, e poderiam melhorar. Falou sobre os Requerimentos que 

enviou a Prefeitura, pediu cópia do edital completo de licitação da 

construção da Escola do Bairro Catas Altas, e há demora quanto a 

resposta, e pela Lei de Acesso a Informação, já passou do prazo. Pediu 

ao senhor presidente que esteja cobrando ao responsável. E também 

que já respondeu quanto a entrega dos nomes de funcionários que 

estariam ocupando função de confiança mesmo não sendo servidores 

ocupantes de empregos permanentes, já conversado anteriormente, e 

que também já saberiam e estaria anotado esses nomes pelo 

responsável, e também não foi respondido, passando do prazo legal. Foi 

informado para esperar um prazo de dez dias, mas que ao ser ver não 

merece esse prazo, se tratando de teimosia do senhor prefeito, e teria 

outras maneiras de atender aos pedidos solicitados. Perguntou se a 

carregadeira funcionou. Perguntou sobre a Quadra de Esportes do 

Bairro Vila Ito, se continua na mesma situação, as lâmpadas queimadas 

dos refletores e limpeza. O vereador João Alaelson de Melo, no uso da 

tribuna, primeiramente parabenizou a festa de Catas Altas e aos 

organizadores. Respondeu ao vereador Márcio; sobre o Aterro Sanitário, 

realmente está ruim, pois não tem mais espaço, existe projeto para 

desapropriação de um terreno, para ser feito um novo aterro, e está 

nessa situação, porque desde que ele foi feito, não houve manutenção, 

chegando a tal ponto. Sobre a carregadeira, teve um problema técnico 

de montagem, a empresa se responsabilizou junto com o técnico, está 

na garantia, e logo estará funcionando normalmente. Mencionou que 

esteve com o vereador Sávio, e Prefeito Jonas, em São Paulo, ontem, e 

um evento no qual o Governador do Estado, assinou um contrato de 

empréstimo, com o banco de desenvolvimento internacional, para 

construção de infra-estrutura e logística de rodovias incluindo a de 

Capão Bonito e Ribeira, e que a partir de agora não é mais esperança 

e sim realidade, com recapeamento e terceira faixa, e também um 

recurso nesse mesmo contrato, para melhoria da saúde, uma noticia 

muito boa para nossa região, investimentos na saúde e estradas. O  
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vereador Márcio, quis mencionar um comentário em relação ao Aterro 

Sanitário, que o vereador João, citou, disse que acompanhou bem o 

processo, do Aterro Sanitário desde dois mil e nove, e que no inicio da 

gestão anterior, estava abaixo da pontuação estabelecida, com quatro 

pontos e foi elevada a pontuação para oito, então foi motivo de elogio 

para o Secretário do Meio Ambiente na época, teve altos e baixos sim, 

mas a CETESB, sempre aprovou e não teve uma multa sequer durante 

os quatro anos, existem documentos que comprovam com mostrado 

anteriormente, no seu ponto de vista, é um costume do senhor 

prefeito,e que em dois mil oito estava sobrando espaço, e levou duas 

multas, somando nos valores de hoje, daria um valor significativo, sendo 

corrigido por UFESPS, e que daria sim para melhorar o Aterro. O 

vereador Benildo do Nascimento, pedindo aparte fez um comunicado, 

em nome do Secretário de Saúde, a partir do dia três de julho, terá 

Médico Pediatra atendendo, todas as quintas-feiras, dezesseis crianças 

por período, manhã e tarde. O senhor presidente Mário, retomando a 

palavra mencionou: todos os questionamentos, e reclamações serão 

levados aos setores responsáveis, e ao senhor prefeito. E comentou que 

também ouviu reclamações quanto a entrega de leite, e esteve na 

Secretária de Agricultura que são responsáveis pela entrega, onde 

deram explicações de que as vezes não acontece a entrega do leite, 

devido o Bairro ser distante, chuvas atrapalham, e o veículo não 

consegue chegar. Mas assim que possível o leite é entregue aos Bairros. 

Sobre o Aterro Sanitário, explicou que a vida útil do aterro acabou 

então está em fase de desapropriação uma nova área para utilização. 

Citou sobre o Requerimento do vereador Márcio, que pediu cópia do 

contrato de licitação da Escola de Catas Altas, mencionou que irá 

cobrar novamente, e também sobre o Requerimento dos Cargos, esteve 

conversando com Doutor Walter, que pediu um prazo de dez dias, e 

estará entregando a documentação solicitada. Quanto a carregadeira, 

irá se informar, mas se preciso, caso as informações prestadas pelo  
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vereador João, não foram suficientes, trará o mecânico para dar 

informações. A Quadra de Esportes do Bairro Vila Ito, falara com o 

responsável, para a manutenção. O vereador João Alaelson mencionou 

que a Quadra está sendo reformada, fizeram as soldas necessárias, e 

está inclusive fechada para a manutenção. O presidente Mário 

retomando a palavra emendou assunto de que também haverá a 

ampliação da Creche, beneficiando então o Bairro Vila Ito. Parabenizou 

também a festa de Catas Altas e aos organizadores. Falou sobre a 

liberação da obra da SP-250, um investimento muito grande, inclusive 

estão tentando para que inclua nesse orçamento, uma rotatória na 

entrada de Catas Altas e também no Bairro Areado. Consultou a todos 

os vereadores para dispensar o intervalo regimental, e passar para a 

ordem do dia todos concordou, colocou em discussão a Resolução Nº 

01, de 26 de junho de 2014, não houve manifestações dos nobres Edis, 

após colocou em votação, sendo aprovada de forma unânime por todos 

os vereadores. Parabenizou em seguida a aniversariante, Drª Maria Inês 

Rodrigues Alves de Cristo Leite, dia trinta 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 dez de julho do corrente ano. Para constar foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo 

secretários. 
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