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Ata da 38ª (Trigésima Oitava) sessão ordinária, do dia 13 de novembro 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. Após Cumprimentou e 

agradeceu a presença do Senhor Rubens. Após solicitou ao Relator da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador João Alaelson de Melo, 

que procedesse a leitura do Parecer Nº 05/2014, acerca do 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. Após solicitou também ao 

Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, vereador Sávio 

Dias Batista, que procedesse a leitura do Parecer Nº 03/2014, acerca do 

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. E também 

solicitou a leitura das Indicações Nº 17, 18, 19/2014, de autoria do vereador 

Adauto Pedroso de Moura Pina, que respectivamente indicou: a necessidade de 

iluminação pública no Bairro Panelinhas deste município.  A necessidade de 

iluminação pública no Km 09 de Catas Altas, próximo a Igreja Congregação 

Cristã próximo ao Mercado do Senhor Oliveira. A necessidade de iluminação 

pública no Km 11 ao Km 12 do Bairro Vermelhos, neste município. Após as 

leituras do expediente, o senhor presidente, informou a todos quanto ao 

convite, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma reunião com a 

Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do Poder 

Legislativo Municipal, e com os demais vereadores interessados com a 

finalidade da exposição do Zoneamento Ecológico Econômico do Território 

Ribeirense, ainda tendo em vista que haverá uma Audiência Pública para se 

tratar do assunto no próximo dia quatro de dezembro. Após o senhor 

presidente Mário, colocou a palavra livre para os vereadores que dela  
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quisessem fazer uso. O vereador Nicolas Otavio da Silva, no uso da tribuna, 

mas uma vez agradeceu ao presidente Regional do PTB, Daniel Alves da Silva, 

e também o senhor Deputado Campos Machado, pela Recurso prestado a 

Ribeira com as Academias ao Ar Livre. Mas uma vez solicitou ao Secretario de 

Esportes, senhor Ari, que dispusesse sobre um cronograma de trabalho, para 

que pudessem acompanhar a programação. O vereador Márcio Rodrigues de 

Lima, no uso da tribuna, iniciou seus comentários, falou sobre a reposição 

salarial, mais de dois anos em defasagem, sem a reposição da inflação. 

Sugeriu sobre ônibus para transportar, a população do Bairro Ilha Rasa, e 

também todos os Bairros, onde facilitaria muito. Comentou novamente sobre 

os refletores da Quadra de Esportes do Bairro Vila Ito, que ficam acessas 

desnecessariamente. Citou sobre o Programa Mulheres. Ouviu reclamações 

quanto a pagamento dos fornecedores da PMR. Também citou quanto ao 

horário de funcionamento ser meio expediente, atrapalhando então ao os 

serviços como protocolo de documentos. Também ouviu reclamações sobre o 

Programa Viva Leite. Questionou o vereador João Alaelson quanto à estrada 

do Bairro Cavalheiros, havendo muitas reclamações. O vereador João Alaelson 

deu suas explicações sobre o andamento do cronograma. O vereador Márcio 

comentou sobre a falta de medicamentos no hospital. Questionou sobre a 

Escola do Bairro Catas Altas, o estado que se encontra com as obras 

paradas. Comentou sobre as portarias da Prefeitura Municipal de Ribeira, que 

não estão fixadas. Reclamou sobre as apostilhas da Educação que não 

chegam a tempo, sempre atrasadas para o ensino, prejudicando os alunos. 

Citou sobre a Emenda Parlamentar que irá solicitar para o Deputado Salvador 

Zimbaldi Filho, com o objetivo da solicitação para aquisição de um novo 

trator. Após o senhor presidente Mário, retomando a palavra, agradeceu ao 

Deputado Campos Machado, por ter atendido aos pedidos.  A reposição 

salarial é uma necessidade, já solicitado por esta Casa, visto que está questão 

já esta em andamento. Sobre os refletores acessos da Quadra do Bairro Vila 

Ito, falará com os responsáveis. Sobre as estradas o vereador João Alaelson 

respondeu. Sobre a falta de medicamentos, conversou com o Secretário da 

Saúde senhor Silvio, que informou que na falta da existência de medicação na 

farmácia do hospital, o paciente que tiver a receita, poderá retirar na farmácia 

popular Drogaria Bom Jesus. Sobre as apostilas que chegam atrasadas no 

ensino, verificara com os responsáveis. Quanto a Escola do Bairro Catas Altas,  
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verificara sobre o andamento das obras. Fez seu comentário informando que 

enviou Ofícios aos Deputados, solicitando que concedam recursos para 

melhorias nos equipamentos de Ribeira. Após mencionou o aviso da Secretaria 

da Saúde, quanto ao exame de próstata exame preventivo, a ser feito para os 

homens com idade acima de quarenta anos, no dia vinte e um de novembro, 

na UBS, que se encontrará na praça Major Agostinho. Mencionou que haverá 

transporte para exame de mamografia para as mulheres de Ribeira, que será 

realizado em Apiaí, nos dias dezenove e vinte de novembro, a faixa etária 

para atendimento das mulheres é de cinqüenta anos a sessenta e nove anos, 

e pode ser realizado sem encaminhamento médico. Falou também sobre a 

ponte do Bairro Areado, que está em pleno andamento. Esteve conversando 

com o prefeito sobre o trafego das carretas que seguem sentido Ribeira a 

Itapirapuã Paulista, passando então pela ponte do Tijuco, a maneira de 

solucionar, será através de Decreto estipulando o peso desses veículos, esta 

também é a mesma preocupação no município de Itapirapuã Paulista, que 

também a maneira de alertar, seria a fiscalização direta através da Policia 

Rodoviária. Também lembrou quanto aos carros estacionados na Avenida 

Cândido Dias Batista, que o Delegado Dr. Reinaldo sugeriu a realização de 

Audiência Pública, para que todos possam emitir opiniões e sugestões, 

provavelmente a ser realizada na próxima semana, no sentido de melhorar e 

regularizar o tráfego. Após seus comentários o senhor presidente consultou a 

todos para dispensarem o intervalo regimental e passarem para a ordem do 

dia, todos concordaram, passou-se então a discussão e votação do Parecer 

Nº 05/2014 em primeiro turno, na discussão havendo apenas uma observação 

do vereador Márcio, no Artigo 4º, III da LOA, a abertura de crédito adicional 

suplementar até o limite de 40% é muito alto, passou-se a votação, com 

aprovação unânime pelo plenário. Passou-se então a discussão e votação do 

Parecer Nº 03/2014 em primeiro turno, não havendo manifestação dos nobres 

Edis, passou-se a votação notando-se que foi aprovado de forma unânime 

pelos vereadores. 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 vinte e sete de novembro do corrente 

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

pelo primeiro e segundo secretários. 
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