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Ata da 34ª (Trigésima Quarta) sessão ordinária, do dia 11 de setembro 

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, 

cumprimentou os visitantes presentes: Senhor Hortêncio, João Barbato 

Secretário da Prefeitura, os alunos da Escola Diógenes Ribeiro de Lima, 

e o senhor Walter, Professora Zezé Pedroso e Benedito Aparecido 

(Botinudo) e todos os demais. 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 dos Projetos de Lei, apresentados 

pela Prefeitura Municipal de Ribeira e Ofício do Prefeito Municipal 

encaminhando-os nº (244/2014), e projetos nº 09, de 02 de setembro 

de 2014, que foi solicitação do vereador Benildo do Nascimento, e 

“Dispõe sobre a concessão de ponto facultativo pessoal na data do 

natalício do funcionário ou servidor público municipal, nos termos da 

presente Lei”; e nº 10, de 02 de setembro de 2014, “que institui 

gratificação para servidores públicos, especialmente designados, para o 

exercício de função gratificada mencionada”.  Em seguida, o senhor 

presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura dos 

Pareceres: do projeto de lei nº 07, de 27 de agosto de 2014, das 

Comissões seguintes: Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Educação, 

Cultura, Lazer e Turismo, e Planejamento, Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo, e sobre o projeto de lei nº 08, de 27 de agosto 

de 2014, das respectivas comissões citadas. Após a leitura, o senhor 

presidente, convidou o senhor João Barbato, para que ocupasse a  
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tribuna, conforme requerimento de inscrição devidamente deferido, para 

que pudesse explicar sobre os Projetos de Lei. No uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, informou que o Secretário do Meio Ambiente, 

Senhor Rafael, gostaria de estar presente, mas não pode, devido a um 

imprevisto de saúde. Deu suas explicações, e citou o quanto é 

importante este projeto para o nosso município. Após as explicações, o 

senhor presidente colocou a palavra livre aos vereadores que dela 

quisessem fazer uso. O vereador Nicolas Otavio da Silva no uso da 

tribuna cumprimentou a todos, agradeceu ao prefeito Jonas Dias Batista 

e sua equipe de Esportes; agradeceu ao Secretário de Esportes do 

Estado de São Paulo - Senhor José Auricchio Junior, que enviou quatro 

troféus e cinqüenta medalhas para Ribeira, em uma semana organizada 

o torneio de malha, com a presença de várias pessoas, e vereadores. 

Comentou sobre seu Ofício nº 021/2014 enviado, ao Secretário de 

Esportes, José Auricchio Junior, anexo com o Ofício nº 252/2014, do 

senhor prefeito municipal Jonas Dias Batista que juntos solicitaram (02) 

duas academias ao ar livre, que serão de extrema importância para a 

prática de exercício e lazer, melhorando a qualidade de vida de todos. 

Parabenizou o Secretario de Esportes senhor Ari, pelo campeonato; 

Solicitou ao senhor presidente, que conversasse com o senhor prefeito, 

que na medida do possível, arrumasse a estrada de Catas Altas, está 

difícil a circulação, que os automóveis de outras cidades, andam em 

alta velocidade, e que poderiam causar algum acidente. Nós que 

conhecemos a estrada sabemos do cuidado que devemos ter, devido 

aos animais na pista, entre outros; e que há circulação de carretas de 

tora, com excesso de peso, danificando o asfalto, e que sabemos da 

dificuldade em manter em bom estado as estradas. Elogiou o senhor 

presidente, que de uma boa maneira vem conduzindo, e trazendo os 

assuntos aos vereadores; elogiou o senhor João Barbato e Rafael 

Tamanho, que são esclarecidos, e os informa de maneira clara sobre os 

assuntos; comentou sobre a pedreira, que escuta algumas reclamações, 

mas que traz coisas boas; que também trouxe empregos, e as 

solicitações de pedras que sempre são atendidas. O vereador Márcio  



 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA                               
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ATA Nº 39 FOLHA: 03 

Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, iniciou pedindo informação ao 

senhor presidente, junto ao prefeito, sobre o transporte de alunos da 

faculdade, pela Empresa Cerro Azul, que segundo informações, ficou um 

valor acordado de dois mil e oitocentos mensais, para pagar; que 

vendo no portal do cidadão, no fim de dezembro foi efetuado o 

pagamento apenas de sete mil e quinhentos reais, sendo dez meses de 

transporte, totalizando o valor de vinte e oito mil reais, que gostaria 

que esclarecessem se o serviço foi realizado em dois mil e treze, 

porque não ficou empenhado o restante da divida, se todo serviço 

realizado e liquidado, passa como restos a pagar, e no site não 

aparece, e aí é omissão de informação; que gostaria que o responsável 

pudesse esclarecer sobre o assunto. Outra questão levantada pelo 

vereador: quem é a pessoa responsável pela construção da Escola de 

Catas Altas, como informado a Empresa vencedora era a Quadrante; 

que esteve no local da construção, os funcionários não tem 

equipamento de segurança, nenhum com registro, e a prefeitura não 

pode efetuar pagamento a Empresa que não esta em dia, e pelo que 

se percebeu é o prefeito que esta fazendo a obra, e todos sabem que 

tem que ter o responsável pela Empresa. Falou também sobre a 

participação do Secretario da Saúde, Senhor Silvio, falando sobre as 

questões da saúde, que após a sessão anterior no primeiro sábado, 

uma pessoa trouxe à filha a noite, que bateu a cabeça; ligaram para o 

médico que, sem ver a criança encaminhou para Apiaí; o motorista teria 

se negado a ir, mas acabou levando; que nas sessões é o local 

adequado para dizer as reclamações das pessoas. Pede ao secretário 

da saúde, para que isso não aconteça, e que o médico plantonista tem 

que permanecer no hospital, não em outro local, até porque ele ganha 

seu salário para estar no plantão. Comentou sobre outra reclamação do 

Bar do Zé de Catas Altas, que próximo ao campo e da pista de malha, 

a prefeitura abriu um bueiro e não fechou mais, estando aberto, e com 

as chuvas alagam. Houve também reclamações dos moradores do Bairro 

Saltinho, sobre o funcionamento do Acessa: que o responsável as vezes 

dá privilégio, às pessoas a noite podendo usar o local, e o WIFI; que  
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encaminharam um abaixo assinado contendo o seguinte assunto: viemos 

por meio deste abaixo assinado solicitar a liberação da rede móvel WI-

FI, do Acessa - SP do Distrito do Saltinho, para uso da população em 

aparelhos móveis por ser a única forma de acesso a internet, contendo 

cento e dezesseis assinaturas e RG dos cidadãos, e pediu para que 

fosse encaminhado ao prefeito, no sentido de tomar providências. 

Também aproveitou para parabenizar o senhor João Barbato, que 

explicou com clareza sobre o projeto. Parabenizou também o senhor 

prefeito pela iniciativa do projeto- “um dia de folga ao aniversariante 

servidor público municipal”, e também o projeto de “gratificação aos 

funcionários”, muito justo e bem pensado. Retomando a palavra, o 

senhor presidente, iniciou seus comentários: amanhã inicia o Revelando 

São Paulo, com os produtos de Ribeira, há exposição, e torce para que 

os produtos sejam bem vistos e aceitos, e aos vereadores que quiserem 

visitar, o veiculo da Câmara estará a disposição. Endossou as palavras 

do vereador Nicolas, sobre o Torneio de Malha. Parabenizou também o 

Prefeito Jonas e o Secretário de Esportes Ari, pelo Campeonato 

Regional, muito bem organizado, Ribeira não foi campeã, mas 

apresentou-se muito bem; parabenizou a todos da equipe. Comentou 

sobre as carretas citadas pelo vereador Nicolas, que inclusive estão 

preocupados com a Ponte do Tijuco, e estão vendo uma maneira de 

verificar se a Ponte suporta o peso das carretas que passam de 

madrugada. Sobre as reivindicações do vereador Márcio serão levados 

ao senhor prefeito; sobre a construção da Escola de Catas Altas 

realmente foi a Empresa Quadrante; sobre o atendimento da criança 

que precisou de cuidados médicos, levou ao conhecimento do 

Secretario de Saúde, para que não mais acontecesse e tomasse as 

providências. Falou que será encaminhado esse abaixo assinado ao 

senhor prefeito, para que se possível possa ser liberada a internet. O 

senhor presidente Mário, falou ainda sobre os projetos de lei nº 09, 

sobre o ponto facultativo na data de aniversário do servidor público, 

que foi uma indicação do vereador Benildo, e o projeto de nº 10, uma 

gratificação justa, ao funcionário que acumula função. Comentou sobre  
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seu Ofício nº 018/2014 encaminhado ao Secretário de Transporte, 

referente a solicitação de cruzamento do Tijuco, no km 351,2, 

entroncamento do Bairro Areado, km 347,0 e ponte da residência, no 

entroncamento para o Distrito de Saltinho e Município de Itaóca, km 

345,8. Houve uma resposta do senhor Marcos Antonio de Albuquerque, 

através de expediente da superintendência, onde a diretoria informou 

que a SP 250, do km 225,30 ao km 354,94, encontra-se com projeto 

executivo concluído, para obras e serviços de recuperação da pista e 

pavimentação dos acostamentos, onde prevê melhorias nos aludidos 

trechos solicitados; que a previsão para o processo licitatório das obras 

é para setembro de dois mil e quatorze. Após, consultou a todos para 

dispensarem o intervalo regimental e passarem para a ordem do dia, 

todos concordaram. Passou-se a discussão e votação dos pareceres nº 

04/2014 - Constituição, Justiça e Redação, 02/2014 Saúde, Educação, 

Cultura, Lazer e Turismo, 02/2014 Planejamento, Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo sobre o projeto de lei nº 07, de 27 de agosto 

de 2014, não houve discussão, sendo aprovado de forma unânime. 

Passou-se a discussão e votação dos pareceres nº 03/2014 

Constituição Justiça e Redação, nº 01/2014 Saúde, Educação, Cultura, 

Lazer e Turismo, nº 01/2014 Planejamento, Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo, não houve discussão, sendo aprovado de forma 

unânime. Após colocou em discussão e votação os projetos de lei nº 

09, de 02 de setembro de 2014 e nº 10, de 02 de setembro de 2014, 

não houve discussão dos nobres Edis, e foi aprovado de forma 

unânime. O senhor presidente falou que após o encerramento da 

sessão irá conversar com o senhor Hortêncio. Passou a aniversariante, 

esposa do vereador Nicolas, Marcia Lilia Lima Oliveira, hoje dia onze de 

setembro. Não havendo mais nada a se tratar, declarou encerrada a 

presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária 

prevista para o dia vinte e cinco de setembro do corrente ano. Para 

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

pelo primeiro e segundo secretários. 
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Mário Aparecido de Oliveira – Presidente 

Sávio Dias Batista – 1º Secretário 

Adauto Pedroso de Moura – 2º Secretário 


