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Ata da 33ª (Trigésima Terceira) sessão ordinária, do dia 28 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, 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 o senhor Presidente, 

apresentou os projetos de lei nº 07, de 27 de agosto de 2014, que 

“Dispõe sobre revogação a Lei Municipal nº 422, de 11 de dezembro de 

2009, institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA – e dá 

outras providências de cunho socioambiental”. E projeto de lei nº 08, de 

27 de agosto de 2014, que “Dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos”, de autoria do Poder Executivo Municipal. 

Após solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da 

justificativa para apreciação dos referidos projetos. Em seguida o senhor 

presidente, perguntou a todos os vereadores para que pudesse 

dispensar a leitura dos projetos, por terem uma cópia; todos 

concordaram. Informou que os referidos projetos serão encaminhados 

as devidas comissões: I - Constituição, Justiça e Redação, IV – Saúde, 

Educação, Cultura, Lazer e Turismo e V – Planejamento, Uso, Ocupação 

e Parcelamento do Solo. Solicitou ao primeiro secretário que procedesse 

a leitura da Indicação nº 10/2014, de autoria do vereador João 

Alaelson de Melo, que indicou a necessidade urgente, do possível 

atendimento a todos os dependentes químicos da cidade, seja através 

da criação de associação, ou até mesmo de celebração de convênio, 

com associações já existentes na região. Após, o senhor presidente, 

convidou o Secretário da Saúde,  
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Silvio para que fizesse uso da tribuna, para comentar sobre seu 

trabalho frente a Secretaria da Saúde de Ribeira. Iniciou 

cumprimentando a todos, informou que sua sala, esta aberta a todos, e 

que problemas, reclamações ou dúvidas, e até mesmo apoio, sempre 

estará disponível a ajudar. Citou uma boa noticia: veículo recebido para 

o PSF dos médicos se encontra no pátio da PMR, para regularizar a 

documentação, e será importante para atender a população. Explicou 

sobre o atendimento dos médicos, que se preocupam de maneira 

zelosa com os pacientes que precisam de atenção por estar com algum 

problema de saúde, se preocupando não só com o atendimento diário 

e sim também com a saúde dos pacientes. Comentou sobre o projeto 

Sorria São Paulo, com a disponibilidade de mais um dentista; que o 

projeto visa melhorar o salário do dentista, e comprar materiais 

necessários para a utilização nos tratamentos. Olhando para a 

necessidade de mais um dentista, as pessoas que trabalham, e não 

podem fazer a consulta durante o dia, terão atendimento durante a 

noite, uma vez por semana, e depois terá mais atendimentos por 

semana, na intenção de colaborar com as pessoas, que não podem ir 

devido ao trabalho, e ele se comprometeu em atender. Como todos 

sabem o SUS não fornece o tratamento de canal, havendo então uma 

triagem duas vezes por semana, principalmente de pessoas carentes, 

por não terem condições de arcar com esse tratamento, que é de 

conhecimento de todos, muito caro e pouco acessível. Enalteceu o 

medico Pediatra, Drº Fawzi, que faz atendimento todas as quintas feiras, 

um pediatra com excelente currículo, já aposentado, mas que ainda 

exerce a função; fez um mês de experiência, gostou, e está cuidando 

da pediatria do nosso município. Orientou aos vereadores que visitam 

os bairros, para avisarem as mães, que tragam seus filhos ao pediatra, 

sendo muito importante esse acompanhamento para o desenvolvimento 

da criança. Mencionou sobre seu colega de trabalho Daniel Cristo que 

cuida dos projetos, citou sobre a importância notável de interesse, 

quando consegue um projeto, e graças ao empenho, hoje a saúde têm 

equipamentos bons. Comentou também sobre a excelente sala de  
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fisioterapia, a melhor da região. E estão no caminho para uma saúde 

cada vez melhor. Citou que se espantou com a leitura da ata, devido 

terem citado a falta de remédios, mas que levou uma chamada de 

atenção do senhor prefeito, devido ao gasto com medicamentos. 

Comentou sobre a dificuldade de plantonista, que a prioridade é o 

paciente; que plantonista á noite é difícil ter devido os recursos, e 

também é difícil arrumar médico para plantão, mas estão buscando 

solucionar. Os médicos são: Doutor Ricardo, com atendimento; segunda, 

quarta e sexta, e dois finais de semana, e os médicos cubanos pelo 

programa mais médicos, não podem fazer plantão, Doutor Carlos e 

Doutor Alfredo, mas eles se colocaram a disposição, de atender se 

necessário. Comentou também sobre a saída da Doutora Valéria, 

concursada em Adrianópolis – PR, que realizou um grande trabalho na 

saúde. Estão a procura de um ginecologista, e explicou sobre a 

importância e comodidade para as usuárias. Falou sobre o projeto 

Primeiríssima Infância,  que o governo quer ajudar com a formação, e 

qualificação, do zero aos dois anos, a importância de atenção maior a 

criança que necessita de cuidados. Pediu aos vereadores que estão 

mais junto do povo, para que pudessem os avisar, quando houver uma 

criança, ou idosos acamados, que irão dar a atenção necessária. 

Finalizou dizendo que todos os itens necessários para um bom 

funcionamento da saúde estão disponíveis, basta orientar para que as 

pessoas possam utilizar esses serviços. Após retomando a palavra o 

senhor presidente, agradeceu ao Secretario da Saúde, Silvio, colocou a 

palavra livre aos senhores vereadores que dela quisessem fazer uso. O 

vereador João Alaelson de Melo no uso da tribuna comentou sobre sua 

indicação; a necessidade de tornar possível o atendimento a todos os 

dependentes químicos da cidade, e pediu ao senhor prefeito um 

direcionamento e solução nesse sentido. Agradeceu ao Secretário da 

Saúde, que esclareceu algumas dúvidas, e que realmente existem 

cobranças na área da saúde. E torce pela contratação do médico 

ginecologista, Doutor Raul, e sabe da importância de um médico 

ginecologista para o município. Em seguida, o vereador Márcio  
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Rodrigues de Lima, perguntou ao secretário da saúde; sobre a ajuda de 

custo de medicamentos, para os idosos aposentados, informações no 

sentido de se cadastrarem. Em resposta o senhor presidente Mário 

explicou sobre esse questionamento; que é um beneficio do Governo 

Estadual, com alguns requisitos, como número de pessoas na família, 

valor da renda familiar, e essa ajuda de custo é no valor de cem reais, 

e para pessoas acima da idade de oitenta anos. O vereador Márcio, 

falou ainda sobre o veículo Fiesta adquirido pela Prefeitura, que ficou 

em dúvida, se realmente foi adquirido com recurso da saúde, e se o 

secretário já estava nessa época no período de aquisição. O senhor 

Silvio deu sua resposta ao vereador, mas já não ocupava a tribuna. O 

vereador, perguntou ainda sobre o laboratório, se a prefeitura esta 

autorizando a fazer os exames. O secretário deu suas explicações ao 

vereador. Em seguida o senhor presidente retomou a palavra, e fez seus 

comentários: Comentou que recebeu reclamações, referente ao 

atendimento do CEOMA, que foi instalado em Apiaí, para atender aos 

municípios regionais, no entanto, não vem atendendo o numero total de 

quarenta e cinco atendimentos, em várias especialidades desta área ao 

nosso município. Entrou em contato com o CEOMA, que o direcionou 

para Doutora Claudia Krauss Aires, Articuladora de Saúde Bucal da DRS 

– XVI de Sorocaba, no sentido de solicitar informações a respeito, que 

tomou a iniciativa de oficiar para que providências fossem tomadas. 

Falou ainda sobre a participação do secretário que comentou sobre seu 

trabalho frente a Secretaria de Saúde, e citou que é muito importante 

participarmos. São quadrimestrais as audiências públicas das ações da 

saúde, e nessas audiências é muito importante a participação dos 

vereadores e população, onde todos os assuntos são comentados, 

discutidos e opinados. Convidou a todos para participarem do 

Revelando São Paulo, que será realizado dia doze ao dia vinte de 

setembro, Ribeira estará com seus produtos da região. Comunicou a 

todos que recebeu da Secretaria da Agricultura de Ribeira, o Plano de 

trabalho para este ano, aos interessados fornecerá cópia para 

conhecimento. Após seus assuntos ditos; consultou a todos os  
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vereadores para dispensarem o intervalo regimental, todos concordaram. 

Lembrou que os projetos da pauta em questão estão encaminhados as 

Comissões para seus pareceres. Passou ao aniversariante, filho do 

vereador Márcio, Otavio Augusto Spinel Rodrigues de Lima, no dia três 

de setembro. Não havendo mais nada a tratar declarou encerrada a 

presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária 

prevista para o dia onze de setembro do corrente ano. Para constar foi 

lavrada a presente ata que vaia 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 


