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Ata da 35ª (Trigésima Quinta) sessão ordinária, do dia 25 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, 

solicitando 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. Solicitou ainda que o 

primeiro secretário procedesse a leitura da Indicação nº 11/2014, de 

autoria do vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, que indicou a 

necessidade urgente da construção de uma ponte no Bairro Panelinhas, 

para ser utilizada pela população do referido local. Solicitou também ao 

primeiro secretário que procedesse a leitura do Requerimento nº 

2006/2014 da senhora Heroilma Soares da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, que requereu que se registre nos anais desta 

Casa um voto de congratulações com a população de Ribeira pelo 

aniversário do Município, a ser comemorado no dia 20 de outubro. Em 

seguida, o senhor presidente Mário Aparecido de Oliveira, leu a 

solicitação ao Legislativo, de autoria do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente de Ribeira, representado pelo senhor João Ricardo Maleres 

Alves Costa, que veio solicitar que os parlamentares do Poder 

Legislativo, na próxima sessão ordinária, deliberem e elejam entre seus 

pares, dois nomes (um titular e o outro suplente) para comporem o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) que está em 

reformulação e reativação. O senhor presidente informou que gostaria 

que os vereadores decidissem entre si para ser informado ao Conselho 

do Meio Ambiente. Após, colocou a palavra livre aos senhores  
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vereadores que dela quisessem fazer uso. O senhor presidente Mário, 

informou sobre a presença dos monitores da creche, que estão 

reivindicando uma reposição salarial; pediu apoio aos vereadores para 

que juntos possam levar essa pedido ao senhor prefeito, e a Secretaria 

de Educação. Em seguida, o vereador Márcio Rodrigues de Lima, 

ocupou a tribuna, para falar sobre a equiparação salarial dos 

funcionários; que estamos indo para dois anos e ainda não teve uma 

correção no salário, nem mesmo a reposição da inflação; pediu ao 

senhor presidente, que mais uma vez cobre o senhor prefeito. Corrigiu 

seu comentário feito na sessão anterior, parabenizando ao senhor 

prefeito Jonas, sobre o projeto que concede um dia de folga no dia do 

aniversário do funcionário público; que parabenizou o senhor prefeito, 

sendo o autor do projeto o vereador Benildo do Nascimento. Após, o 

vereador Benildo do Nascimento no uso da tribuna, agradeceu ao 

senhor prefeito, por ter ajudado, na Indicação de conceder um dia de 

folga ao servidor público municipal no dia de seu aniversário, sendo 

nada mais justo, o funcionário ter o dia de seu aniversário para 

comemorar; que a partir do vigor do projeto, já está valendo a folga 

aos aniversariantes. Também agradeceu a indicação atendida pelo 

senhor prefeito, sobre as gavetas do Cemitério. Aproveitou a 

oportunidade e pediu ao senhor presidente para solicitarem junto aos 

demais vereadores, ao DER, no sentido de fazer a manutenção da 

estrada de Apiaí-SP. Comentou sobre o ônibus da Transpen, que não 

tinham mais horários devido as condições da estrada, mas agora não 

vêm, e que é necessário tomar providências junto ao órgão competente. 

O senhor presidente Mário, iniciando seus comentários, noticiou sobre o 

Revelando São Paulo, que aconteceu durante toda a semana, onde 

participaram duzentos municípios apresentando seus produtos, sua 

cultura regional; que Ribeira, também presente com seus produtos, foi 

muito bem representado pelo senhor Pedro Prestes, senhor Genésio, 

dona Marta e sua filha Andréia. Agradeceu a eles, e a todos os  
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produtores, que representaram nosso município. Agradeceu ao senhor 

prefeito de Ribeira, ao Secretário da Agricultura Eduardo e também ao 

Secretário do Meio Ambiente - Rafael Tamanho, que fizeram empenho 

na parte da cultura, agendamento e organização desse evento. Falou 

mais uma vez sobre a solicitação dos monitores que é justa, que irá 

conversar com o senhor prefeito e passar essa reivindicação. Informou 

sobre o convite, do senhor prefeito Jonas Dias Batista, para todos 

participarem da audiência pública de elaboração da Loa- Lei de 

Diretrizes Orçamentárias Anual para o exercício de 2015, a realizar-se 

no plenário desta Câmara, no dia 26 de setembro, sexta-feira, às 

14h00min, que gostaria da presença dos vereadores por ser muito 

importante. Após, perguntou nominalmente aos vereadores quem 

gostaria de fazer parte do Conselho. Os vereadores; Alessandra, Nicolas, 

Nivaldo, João Alaelson, Sávio, Adauto e Mário, não se opuseram, 

ficando então decidido entre os mesmos, os vereadores: Benildo do 

Nascimento - titular, e o vereador Márcio Rodrigues de Lima - suplente, 

para comporem então o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Comunicou que todas as reivindicações e solicitações serão levadas ao 

senhor prefeito municipal; sobre o pedido do vereador Márcio Rodrigues 

de Lima, referente a solicitação das notas sobre o transporte dos 

alunos da faculdade, foi verificado e foi pago sim, no valor de quinze 

mil reais, foi pago uma parte no ano passado, outra parte este ano, e 

segundo informações, não foi empenhada, não ficou em restos a pagar, 

e justamente não tinha documentos nem licitação, foi acordo feito com 

o proprietário da empresa. Sobre construção da escola de Catas Altas, 

foi levado ao conhecimento do senhor prefeito sobre os funcionários 

estarem sem os equipamentos de segurança; pediu para que a empresa 

passe a cumprir, e para que não tenha menor e esteja legalizada. O 

vereador Márcio Rodrigues de Lima fez um comentário sobre o 

pagamento a empresa de transporte dos alunos da faculdade, citou que 

não poderia ter ficado o restante há pagar este ano, e sim ter ficado 

empenhado como restos a pagar. E que desta maneira a informação  
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passada ao tribunal de contas no sistema Audesp, não é real. O senhor 

presidente Mário, agradeceu a presença do senhor Geraldo. Passou ao 

aniversariante, vereador Nicolas Otavio da Silva, no próximo dia 08 de 

outubro. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 

presente sessão convocando a todos para a próxima sessão ordinária 

prevista para o dia 09 de outubro do corrente 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  

 


