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Ata da 31ª (Trigésima Primeira) sessão ordinária, do dia 10 de julho 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
informou a todos, que esta será a última sessão deste semestre, em
seguida entraremos em recesso, e que nesta sessão não terá projetos
de lei para apreciação dos vereadores. Em seguida colocou a palavra
livre aos vereadores que dela quisessem fazer uso. O vereador Márcio
Rodrigues de Lima, iniciando comentou sobre os seguintes assuntos; fez
indicação verbal ao senhor Prefeito, para que fizesse a construção da
ponte, no Bairro Usina, devido a reivindicação dos moradores. Sugeriu
também construção de um “abrigo”, na passarela do Bairro Vila Ito,
devido ao tempo em dias de sol ou chuva, para melhoria aos usuários.
Outro

assunto

mencionado

pelo

vereador

foi

novamente

seu

Requerimento sobre os cargos, enviado a prefeitura, e não recebeu
resposta, atendeu ao pedido do senhor presidente, que pediu para
aguardar mais dez dias. O vereador Márcio citou; que poderiam ter
mais respeito com o Poder Legislativo. Ficou feliz em saber sobre a
renovação do curso dos motoristas da Prefeitura. Quis deixar registrado
seu descontentamento, em relação ao senhor Prefeito, com o Poder
Legislativo. O vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, no uso da
tribuna, comentou sobre a indicação do vereador Márcio sobre a
construção da ponte, disse que seria possível sim fazê-la, com apoio
dos moradores, e também do senhor Prefeito. O Vereador Benildo do
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Nascimento, no uso da tribuna, noticiou sobre as novidades: o curso
dos motoristas de transporte de alunos e coletivos. Parabenizou o
Secretário

da

Saúde,

que

melhorou

o

funcionamento

Mencionou sobre a chegada do médico Cubano,

da

Saúde.

também médico

Pediatra, e mais Dentistas que estão para chegar. Informou que hoje a
Prefeitura teve mais uma licitação, para aquisição de quatro veículos
para a Saúde. E que cada vez mais o município está melhorando. O
senhor

presidente

retomou

a

palavra

dizendo

que

todas

as

reivindicações informarão ao senhor Prefeito e responsáveis. Mencionou
sobre o Requerimento apresentado pelo vereador Márcio, disse que
cobrou mais uma vez, onde foi informado que segunda feira será
entregue a resposta de seu Requerimento ou regularização desses
cargos.

Comentou

sobre

as

novidades

comentadas

pelo

vereador

Benildo. Informou que está para ser ampliado, um linhão que irá passar
por Ribeira, e hoje já tinha uma equipe trabalhando, para avaliação de
desapropriação, e que para o próximo ano deverá iniciar essas obras.
Disse também sobre a legalização de terras, tanto da área rural, como
urbana, retomou essa cobrança, esteve falando com o Senhor Tiago
Francisco

Neves,

do

Órgão

ITESP,

que

lhe

esclareceu

algumas

informações, e estará marcando uma vinda em Ribeira, para a próxima
semana, para colocá-los a par da situação da legalização de terras
rural. E sobre a legalização da área urbana que estava sendo feito pelo
projeto cidade legal, foi informado que foi indicado um novo Secretário,
para dar continuidade ao andamento da legalização da área urbana,
que foi iniciado o levantamento mais não teve continuidade. Mencionou
sobre a viagem feita anteriormente pelo senhor Prefeito, e vereadores
Sávio e João, que estiveram junto com o Governador do Estado para
liberação de recursos na SP-250. Leu o Ofício Nº GP 018/2014,
direcionado ao Dr. Saulo de Castro Abreu, Secretário de Logística e
Transportes, com o seguinte assunto: Ficamos extremamente satisfeitos
com a iniciativa do Governador do Estado, à recuperação da pista e
pavimentação da Rodovia SP-250, do Km 225,3 ao Km 354,9, entre os
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Municípios de Capão-Bonito, Guapiara, Apiaí e Ribeira. Investimento
orçado em R$ 371,3 milhões, com licitação prevista para julho de 2014,
inicio estimado para novembro de 2014, com prazo de execução de
dezoito meses. Porém, ao verificarmos o projeto da reforma da estrada,
notamos

que

não

consta

nenhum

melhoramento

nos

seguintes

entroncamentos que existem no trecho Ribeira – Apiaí, como registramos
a seguir: Cruzamento do Tijuco, no Km 351,2 com destino à cidade de
Itapirapuã Paulista e bairros populosos de nosso município- Catas Altas,
Antunes, Almeidas e outros. Entronco do Bairro Areado, Km 347,0, com
ligação

às

diversas

comunidades

rurais

agrícolas

de

considerável

população. Ponte da residência, no entroncamento para o Distrito do
Saltinho e Município de Itaóca, Km 345,8, localidades bem desenvolvidas
e produtoras agropecuárias. Finalizou dizendo que nossa reivindicação
tem a finalidade de informá-los da primordial importância desses
melhoramentos ao longo do aludido trecho que se trata do mais
sinuoso da rodovia, pois esses empreendimentos são importantes para
a segurança de seus usuários e o custo é ínfimo em relação ao total
do investimento. Solicitou ainda que se incluído o trecho de Apiaí e
Capão Bonito entre os quilômetros 322 ao 354,9. O senhor Presidente
informou em seguida que este Ofício é desta Casa, e pediu ajuda de
todos os vereadores para cobrar esse investimento. O vereador Márcio,
solicitou ao senhor presidente para que traga informações, sobre o
Posto de Saúde, em Catas Altas. Devido a obra estar parada, e ainda
não reiniciaram. O senhor presidente mencionou que a próxima sessão
trará informações. Finalizando, o senhor presidente mencionou que
entraremos

em

recesso,

mais

o

trabalho

continua,

que

devemos

procurar nossos recursos, e melhorias para o nosso município. E que a
Câmara estará aberta a disposição de todos os vereadores. Não
havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a
presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária
após o recesso prevista para o dia quatorze de agosto do corrente
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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

