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Ata da 37ª (Trigésima Sétima) sessão ordinária, do dia 30 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, 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 todos os presentes, alunos da Escola Diogénes e
Professores, convidou o Vice-Prefeito Ari do Carmo Santos para que viesse
assentar na Mesa Diretora, 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. Solicitou ao
primeiro secretário, que procedesse a leitura das Indicações nº 12, 13, 14,
de autoria do vereador Adauto Pedroso de Moura Pina e 15, e 16/2014 de
autoria da vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira. Após, o senhor
presidente retomando a palavra, informou que hoje não haverá nenhum
projeto a ser discutido e apreciado pelos nobres vereadores. Noticiou como
havia comentado na sessão anterior, sobre o Ofício de nº 027/2014, ao
senhor Emiliano Rodrigues Neto, Gerente da Agência do Banco do Brasil de
Apiaí-SP. O conteúdo do referido ofício, é sobre a questão do caixa de autoatendimento do Banco, localizado na praça, que recentemente foi assaltado
por ladrões, causando conseqüentemente sérios transtornos aos usuários,
por estar totalmente danificado e inoperante. Explicou sobre a importância
do funcionamento, portanto pediu breve resolução sobre o assunto, e após
pediu ao secretário que procedesse a leitura do Ofício nº 027/2014. Ainda
sobre o Ofício, o senhor presidente informou que estará encaminhando este
Ofício, pediu empenho e apoio aos vereadores, para que juntos consigam
restabelecer o funcionamento do auto-atendimento. Em seguida, solicitou ao
primeiro secretário que procedesse a leitura da Indicação nº 2050 de 2014,
apresentada pelo Deputado Dr. Ulysses Tassinari, que contem o seguinte
assunto: solicito ao DER a manutenção da Patrulha Rodoviária para realizar
melhorias e manutenção de trechos e estradas rurais do Município de
Ribeira. Após, o senhor presidente leu o convite da Paróquia Bom Jesus de
Ribeira, da Comunidade Nossa Senhora da Conceição Bairro Areado e Santa
Cruz, que solicitou colaboração e participação, com a doação de prendas
para a festa que será realizada na comunidade no dia seis e sete de
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dezembro. Depois fez também um comunicado que, no dia doze e quatorze
de novembro, com horário das dez às dezesseis horas, a unidade móvel do
projeto Estadual Poupa-tempo do Produtor Rural, estará no Município e
convidou os proprietários de terras para que venham fazer o cadastro, e
tirar informações. Que ficará localizada em frente a Casa da Agricultura. O
senhor presidente, convidou o senhor Ari do Carmo Santos para que
ocupasse a tribuna, e fizesse comentários sobre iluminação pública, que
como todos sabem, a partir de janeiro haverá uma mudança. No uso da
tribuna, o senhor Ari cumprimentou a todos, parabenizou a Câmara Municipal
pela Sessão Solene, e também pelo Titulo de Cidadão Ribeirense ao Senhor
Prefeito de Apiaí, Ari Osmar Martins Kinor. Parabenizou os alunos pela
presença e participação. Comentou sobre iluminação pública, se não houver
mudança como houve no ano passado, a partir de 2015, será
responsabilidade do Município, uma imposição da ANEL. Como haverá essa
mudança, a Elektro não se responsabilizará, não adiantando emitir Ofício
para ANEL nesse sentido. Sobre o questionamento do vereador João
Alaelson, a respeito da iluminação do calçadão, comentou que ligou para o
responsável, estiveram vendo, e informaram que o transformador está
queimado, e hoje ou amanhã deverá ser trocado, resolvendo então a
questão da iluminação. Comentou aos vereadores uma boa noticia a obra já
realizada com custo zero, localizada no calçadão na subida do Bairro
Tororão, um grande desejo dos moradores. Comentou que, no inicio deste
mandato, assumiu um compromisso de achar um meio da Empresa reabrir o
Escritório de Ribeira; que tiveram uma reunião com os envolvidos, que
prometeram que este ano, seria colocado no orçamento e realizado, mas
que o ano está vencendo; que até o final do ano terá as pessoas, e na
próxima semana estará levando três pessoas indicadas para fazer um curso,
de oito meses, com a finalidade de serem os futuros funcionários de Ribeira.
Após, o vereador João Alaelson de Melo, fez um pergunta, a respeito de
iluminação do Bairro Ilha Rasa. Que os moradores usam a luz do Paraná. O
senhor Ari comentou que Elektro, naquele local não vai, por causa do Meio
Ambiente, mas na propriedade do senhor Mamedio, ainda neste ano terá luz
solar. O vereador Márcio Rodrigues de Lima, no uso da tribuna, mencionou
para o senhor prefeito dar um pouco mais de atenção na luz da passarela,
de Ribeira, Vila Ito, que por vários dias ficou sem iluminação. Outra questão
são os refletores da quadra do Bairro Vila Ito, acesos, durante o dia e a
noite. Outro assunto foi o carro adquirido pela Prefeitura Municipal de
Ribeira, para a vigilância sanitária, que não está sendo usado para o mesmo
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fim, e sim a disposição do Gabinete. E outro veículo a caminhonete Nissan
Frontier se foi adquirido também com recurso da saúde, se foi, porque o
veiculo não esta sendo usado na saúde e sim como carro do gabinete. A
vereadora Alessandra Brito Harps de Oliveira parabenizou o senhor prefeito
pela organização da festa em comemoração ao aniversário de Ribeira,
comentou que precisam arrumar o bueiro do senhor Pedro do Bairro dos
Vermelhos, falou sobre a água do Jocinei, no Bairro Vermelhos, que o
senhor prefeito prometeu e ainda não foi feito; comentou sobre as
reclamações dos taxis, que na festa realizada, ficam sem o ponto, mas
pagam o alvará; e que espera que suas indicações sejam atendidas, e que
até hoje não foram. O vereador Nicolas Otavio da Silva, no uso da tribuna,
cumprimentou a todos, parabenizou e comentou sobre o serviço do viceprefeito Ari do Carmo Santos; parabenizou também e agradeceu ao
presidente da Câmara e vereadores, pela sessão solene; pediu ao senhor
presidente que levasse uma sugestão: que a Secretaria de Esportes, fizesse
o cronograma sobre a Secretaria de Esporte, com o iniciou do ano, até o
final, e que existe bastante recurso para a Secretaria de Esporte, comentou
novamente, sobre os caminhões que passam em Catas Altas, no sentido de
tomar alguma providência a respeito. Retomando a palavra, o senhor
presidente Mário mencionou que todas as reclamações e reivindicações são
levadas ao conhecimento do senhor prefeito. Sobre a iluminação da
passarela do calçadão Ribeira, Vila Ito, o senhor presidente comentou que já
entrou em contato também com a Elektro, e eles informaram que estão com
problemas no transformador, e hoje estariam arrumando; sobre o veículo
Fiesta, realmente eles estão usando na saúde, mas não esta sendo utilizado
em viagem, talvez em virtude de estar sem placa. O vereador Benildo
comentou que o veículo Corsa, foi adquirido para o PSF, e sim está sendo
utilizado, o Fiesta Branco pela a Vigilância Sanitária. A caminhonete,
adquirida foi por uma Emenda Parlamentar da Saúde, mas complementado
com recurso da Prefeitura. Sobre o ponto de táxis, esclareceu que em todas
as festividades, realmente eles mudam de local, mas que é momentâneo, e
não os prejudica. Comentou sobre a sugestão do cronograma do vereador
Nicolas, e que levará essa idéia, para o senhor prefeito. Sobre a passagem
dos caminhões, são várias as reclamações, contou que esteve no DER, para
conversar com o Engenheiro Responsável, para saber se tem alguma
legislação que pudesse proibir ou regulamentar, e até mesmo reduzir o
trafego. Sobre o transito da avenida, comentou que tem toda a razão,
esteve conversando com o Delegado Valmir que irá os auxiliar. Comentou
que as contas do exercício de 2012, do ex-prefeito senhor Gidioni de
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Oliveira Macedo, estão a disposição para quem interesse tiver. Parabenizou o
senhor prefeito Jonas Dias Batista, e aos organizadores pela festa do
aniversário da cidade. Parabenizou aos organizadores da Sessão Solene, a
Orquestra de Apiaí, agradeceu a presença dos vereadores, e aos demais.
Parabenizou a Secretaria da Educação, senhora Ana, e aos organizadores
pelo jantar realizado ontem, do dia dos professores, realizado no Salão
Paroquial. Com a presença do vereador Adauto, ex-prefeito Luiz Antonio Dias
Batista, o prefeito Jonas, primeira dama Rosana, todos os professores da
Rede Municipal. Passou aos aniversariantes: Márcia Maria de Oliveira, no dia
04 de novembro, e Kenelin Rafaeli Harps de Oliveira no dia 10 de novembro,
filha da vereadora Alessandra. Encerrou pedindo aos vereadores, que após o
termino da sessão, os vereadores aguardem, pois os alunos da Escola
Diógenes, comparecem a sessão com o livro de Ouro. Não havendo mais
nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão
convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 13
de novembro 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

