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Ata da 36ª (Trigésima Sexta) sessão ordinária, do dia 09 de outubro 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, 

Benildo do Nascimento, João Alaelson de Melo, 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 ao primeiro 

secretário, que procedesse a leitura da Mensagem, referente ao projeto 

de lei nº 11, de 26 de setembro de 2014, que “Estima a receita e fixa 

a despesa do município de Ribeira, para o exercício de 2015”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal. Informou que hoje apenas irá 

apresentar o referido projeto, que ainda haverá mais uma audiência, e 

aí então será encaminhado às comissões pertinentes. O senhor 

presidente informou que, nos mês de setembro, como todos sabem teve 

o Revelando São Paulo. Solicitou ao primeiro secretário, que procedesse 

a leitura da nota de agradecimento, do Senhor Genezio de Oliveira 

Rosa Coordenador da Equipe de Trabalho. Após, o senhor presidente 

Mário informou a todos sobre o recebimento no dia três de outubro, do 

processo TC- 1797/026/12, em dois (2) volumes, o anexo I a ele 

vinculado, bem como o acessório 1 TC-1797/126/12 e respectivo 

parecer prévio emitido pela 1ª Colenda da Câmara do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Itapeva – UR – 

16, referente as contas do Prefeito Municipal Gidioni de Oliveira 

Macedo, exercício de 2012; informou que as contas, estão a disposição, 

dos vereadores e população, para apreciação, no prazo de sessenta 

dias. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 

leitura do Edital, com publicação no Jornal local e site da  Câmara. Em  
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seguida colocou a palavra livre aos vereadores que dela quisessem 

fazer uso. O vereador Nicolas Otavio da Silva, no uso da tribuna, falou 

sobre o Ofício recebido do senhor Campos Machado, agradecendo a 

cidade de Ribeira, pela votação que teve pela população de Ribeira, e 

também por sua esposa Marlene, que também teve uma votação 

expressiva, e no País todo foram quase quinhentos mil votos, em nome 

do Representante Regional do PTB, senhor Daniel Alves da Silva, e 

também Deputado reeleito Campos Machado; agradeceu pelos votos 

conseguidos. Comentou sobre a nova noticia da liberação das duas 

academias para o nosso município; que o senhor prefeito já poderá 

buscar, apenas estão faltando documentos e após serão liberadas ainda 

neste mês. O Deputado reeleito deixou mais uma vez seus 

agradecimentos e disse que Ribeira poderá contar com ele, para o que 

vier a precisar, e que disponibilizará sua ajuda; ele também parabenizou 

Ribeira, pelos seus 104 anos; que em breve nos visitará novamente. 

Retomando a palavra, o senhor presidente iniciou seus comentários, 

dizendo que Ribeira no dia 20 de outubro, fará mais um aniversário de 

emancipação política e administrativa; que a programação da festa já 

foi distribuída aos locais visíveis, com várias programações, e convida a 

toda a população e vereadores que estejam presentes, na sessão 

Solene, ás 20h00min, no salão paroquial, e estará entregando o Titulo 

de Cidadão Ribeirense, ao Prefeito de Apiaí, senhor Ari Osmar Martins 

Kinor. Comentou sobre outro assunto, no dia 04 deste mês, dizendo 

que fomos mais uma vez surpreendidos com o roubo no auto-

atendimento do Banco do Brasil, mais uma vez ficará sem o banco, que 

é sempre muito útil aos usuários, á população, pagamento de 

funcionários, os beneficiários da renda cidadã; que estão elaborando 

um Ofício, para mandar ao órgão competente; pediu apoio dos colegas 

vereadores e Prefeitura, para que o banco volte a funcionar, 

melhorando então para os usuários. Parabenizou a todos os eleitos, 

Samuel Moreira, Giriboni, Campos Machado, Marquezeli, e ao Doutor 

Ulysses, que ficou como 1º suplente, mas teve boa votação. Todos que  
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foram bem votados, e aos eleitos, e essas pessoas, vão nos ajudar 

muito. Passou aos aniversariantes: Itamar Santos de Moura - no dia 18 

de outubro, filho do vereador Adauto; e vereador Benildo do 

Nascimento no dia 19 de outubro. 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 30 de 

outubro de 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 


