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Ata da 32ª (Trigésima Segunda) sessão ordinária, do dia 14 de agosto 

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, 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 agradeceu a presença do 

Pastor Pedro, solicitou ao primeiro secretário – que procedesse a leitura 

do Ofício Gp nº 224/14, e sua justificativa, sobre o projeto de lei nº 

06, de 07 de agosto de 2014, que “Dispõe sobre auxilio moradia, 

transporte e alimentação a serem concedidos aos médicos para o Brasil 

- PMMB e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Em seguida, retomando a palavra, o senhor presidente 

colocou a palavra livre aos vereadores que dela quisessem fazer uso. 

No uso da tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de Lima, iniciou 

comentando as reclamações dos jovens, sobre a quadra coberta de 

esportes de Ribeira, que não esta liberada para uso. Mas que para 

festas está liberada, e para o esporte ainda não, pediu para o senhor 

presidente levar até o senhor prefeito, essa reclamação, para que possa 

ser utilizado. Comentou novamente, sobre as reclamações da saúde, a 

falta de medicamentos e médico em plantão. Falou sobre o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, a construção que a seu ver ficou perto da 

pista, e que poderiam ter aproveitado melhor o terreno, e pudessem 

pensar a longo prazo. E poderiam começar a fazer as lombadas, já que 

estão iniciando obras no local. Comentou se já pensaram na 

programação de cantores da festa de aniversário da cidade em 

outubro, em trazer cantores gospel, ao público evangélico. Comentou  
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sobre sua ex-filiação, saiu do Partido Verde, se dês filiou no ano 

passado, dia quatro de outubro, e dia cinco se filiou ao Pros (Partido 

Republicano da Ordem Social), fez o desabafo comentando que 

tentaram a sua cassação, não entendendo o porquê de prejudicá-lo, e 

que sua mudança de partido não prejudicou ninguém, muito menos 

prejuízo ao município, deveriam usar essa inteligência e disposição, para 

corrigir, ver o que está errado, e que denunciem o que estiver dando 

prejuízo ao município se houver. O vereador Nivaldo de Jesus no uso 

da tribuna fez uma recomendação para que seja cobrado ao 

encarregado das máquinas, que façam reparo na estrada do Bairro 

Pepinos, que precisam terminar o cascalhamento da estrada, para 

escoamento da produção de resina. E existem moradores com crianças 

pequenas. Pediu reparo na estrada do Bairro Coelhos, alguns trechos 

em péssimas condições, precisando da colocação de um dreno, próximo 

ao campo de futebol, devido os veículos dos usuários, estarem 

encalhando, também explainado, para duas famílias que querem 

construir. E Também explainado no Bairro Areado, que segundo 

informações a maquina, estava próxima ao local, mas devido o pneu 

estar furado, não deu para utilizarem, e depois não retornaram, e a 

família precisa para construção de sua moradia. Pediu ao senhor 

presidente que sejam levado a prefeitura essas solicitações, para que os 

moradores sejam atendidos. O vereador João Alaelson de Melo, no uso 

da tribuna, comentou que essas solicitações, serão direcionadas ao 

prefeito, mas que é importante, pois mostra que estão se preocupando 

e trabalhando com os bairros. Explicou para adiantar que existe um 

cronograma de trabalho, e o município é grande, como as estradas são 

de terra, devido às chuvas atrapalham e atrasam esse roteiro, e estão 

nos bairros Ilha Rasa e Saltinho, assim que terminarem irá ao bairro 

Pepinos. A vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira, comentou ao 

vereador João Alaelson, sobre o bueiro do seu Pedrinho, que inclusive 

tem um senhor doente no local, e estão precisando pular o buraco, 

para levá-lo ao hospital, sendo necessário melhoria no local. Em 

resposta o vereador João Alaelson, citou que as manilhas estão  
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próximas a sua casa, para fazer aquele bueiro. Inclusive houve uma 

denuncia de um morador próximo, que não quer que passem estrada 

próximo a sua residência. Mas sim irá fazer o bueiro. O vereador 

Nivaldo de Jesus, solicitou para que apresentasse seu cronograma, para 

que pudessem apresentar as pessoas que questionam, e para saber 

como esta o andamento. Em resposta o vereador João Alaelson 

mencionou que pode passar o cronograma, mas que às vezes podem 

acontecer emergências. Em seguida retomando a palavra o senhor 

presidente Mário, comentou seus assuntos, sua solicitação ao senhor 

prefeito: a construção da passarela da dona Palmira, que foi atendida e 

ficou bom. Parabenizou, a Secretaria de Esporte pelo campeonato que 

vem sendo feito e realizado, parabenizou Ribeira pela classificação a 

final, a final da partida esta programada para fim de setembro, 

informou que todos os sábados, está sendo realizado a escola do 

atlético, no estádio de Ribeira. Esteve conversando com o senhor 

prefeito, sobre a iluminação do campo, que as lâmpadas estão 

queimadas, e também as lâmpadas do campo de Catas Altas. Esteve 

falando sobre a lombada da ponte que dá acesso ao bairro Ilha Rasa 

que já está sendo providenciado o material. Mencionou sobre o convite 

do prefeito de Apiaí, Ari Osmar Martins Kinor, que convidou a todos os 

vereadores e familiares a participarem das festividades dos 243 anos do 

aniversário de emancipação política e administrativa do município de 

Apiaí, a realizar-se no dia nove ao dia dezessete de agosto. A pedido 

do vereador Nicolas Otavio da Silva, o senhor presidente convidou a 

todos, para no sábado estarem presentes, na Pousada do Zeca, que 

estará o Deputado Estadual, Campos Machado. Convidou também a 

todos para participarem da reunião intersetorial para apresentação das 

prerrogativas do plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos, a realizar-se no dia dezoito de agosto ás dezoito horas, no 

plenário da Câmara. O vereador Márcio Rodrigues de Lima, perguntou 

ao senhor presidente, sobre informações da obra do posto de saúde de 

Catas Altas, se conseguiu informações sobre a paralisação da obra. Em 

resposta o senhor presidente mencionou que conversou sobre esse  
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assunto com o senhor prefeito, e que lhe foi respondido que a intenção 

seria aproveitar o espaço, para utilização de outra obra, e que o posto 

seria feito em outro local, mais próximo ao centro do bairro Catas 

Altas. Consultou a todos para dispensarem o intervalo regimental e 

passarem para a ordem dia, colocou em discussão o projeto de lei nº 

06, de 07 de agosto de 2014. O vereador Márcio comentou, 

parabenizou o projeto disse ser uma ótima iniciativa do Poder Executivo. 

O senhor presidente Mário, citou que é um projeto bem pensado, 

porque os municípios estão com dificuldade de permanecer esse 

programa mais médico, justamente por causa das despesas. Após 

colocou em votação o referido projeto, notando-se que foi aprovado 

por unanimidade. Parabenizou a aniversariante Berenice Melo, esposa do 

vereador João Alaelson, que será no próximo dia quinze de agosto. 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 oito de agosto do corrente ano. Para 

constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, 

pelo primeiro e segundo secretários. 
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