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ATA Nº 44, FOLHA: 01 

Ata da 39ª (Trigésima Nona) sessão ordinária, do dia 27 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, 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. Após o senhor presidente 

passou ao expediente, que serão a segunda votação dos pareceres Nº 

05/2014 e 03/2014, respectivamente das Comissões Constituição, Justiça e 

Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, 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 exercício de 2015”. Solicitou aos Relatores que 

procedessem as leituras, respectivamente João Alaelson de Melo e Sávio Dias 

Batista. Após o senhor presidente colocou a palavra livre aos vereadores que 

dela quisessem fazer uso. No uso da tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de 

Lima, iniciou seus comentários: reclamações sobre a qualidade da merenda 

Escolar, e também quanto à falta em algumas ocasiões. Comentou sobre o 

salário dos Conselheiros Tutelares, e que já propôs inclusive em uma sessão 

anterior, no sentido de verificar um aumento. Citou que no inicio desta gestão, 

os professores, teriam tido adicionais, e ajuda de custo, mas que foi retirado 

pelo senhor prefeito, e questiona, se ele teria idéia, de voltar a proporcionar 

essa “gratificação” aos professores novamente. Falou sobre a falta de 

medicamentos e uma sessão anterior, e questiona se foi corrigida esta 

questão. Também sobre a Escola de Catas Altas, esclarecimentos. Sobre o 

Veículo uma caminhonete comprada com recurso da saúde, esclareceu que foi 

adquirida com valor de emenda parlamentar, e complementada, mas esta 

sendo usada pelo senhor prefeito para uso do gabinete, esteve conversando 

com a senhora Bernadete da DRS, uma das responsáveis, pela liberação de 

recursos e convênios, no sentido de informar se esta de forma legal esta  
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situação, complementou suas informações, no site do portal do cidadão, que 

pode notar, a marca, nota de empenho, valor, e com qual recurso destinado. 

Mencionou novamente sobre o transporte gratuito nos bairros; que inclusive foi 

proposta de governo, mas não esta sendo executado. Citou sobre os matos 

nas estradas, e no Distrito de Saltinho e Catas Altas também, tendo várias 

reclamações, comprometendo a visibilidade da estrada, que fornece segurança 

aos motoristas, e pedestres. Solicitando informações do senhor presidente e 

prefeito, quais seriam os locais no Bairro Vila Ito que estariam proibidos de 

construir. Disse novamente sobre a questão da Rodoviária; no sentido de 

reiterar informações a respeito. Falou sobre as Indicações feitas pelos 

vereadores; que quase não foram atendidas. Comentou sua notada 

observação, que foi aprovada as Contas do ex-presidente da Câmara Daniel 

Alves da Silva, mencionou seu contentamento e torcida para que todas as 

contas sejam aprovadas, onde se nota um trabalho sério pelo Legislativo. 

Comentou sobre a denúncia feita, direcionada a Advocacia Barbosa e Barbosa, 

citou que foi arquivada. Fez algumas anotações ditas do senhor prefeito que 

iria cumprir, mas que não realizou, no plano de governo; como criação de 

ouvidoria geral, mas que não tem acesso nem as portarias. Disse que esteve 

na prefeitura de Apiaí, e lá pode notar que as portarias estão fixadas, desde 

de primeiro de janeiro de dois mil e treze, tendo então acesso a população. 

Transportes de boa qualidade tem melhorado sim, mas os veículo novos 

sempre estão a disposição do senhor prefeito. Médicos diversas especialidades, 

vinte e quatro horas por dia, disse que não poderia estar na proposta. 

Educação de melhor qualidade com valorização dos professores, mas que 

tirou alguma algo que já tinha. Atendimento especial a Agricultura Familiar, a 

seu ver não vêm sendo feito. Conservação de estradas e abertura de ramais, 

para atender as demandas da agricultura, transporte escolar, e urbanidade da 

população, que as estradas merecem uma atenção melhor. A descentralização 

do governo municipal, com criação de sub-prefeituras, não acredita que irá 

acontecer. Arborização Urbana, no sentido de arborizar mais Ribeira, se há 

uma espécie de arvore, para arborizar Ribeira, e que foram cortadas muitas 

arvores, no sentido de repor as arvores que por algum motivo foram tiradas. 

Também disponibilidade de todos os tipos de exames, clínicos com rapidez, 

mas que até hoje não aconteceu. Remédios gratuitos para toda a população 

Ribeirense, não acredita que tenha acontecido. Posto de saúde nas 

comunidades rurais, o que estava saindo em Catas Altas, a obra esta parada.  
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Recuperação de toda a frota de veículos, e aquisição de novos, diz não ter 

recuperado bem. Construção da rodoviária de Ribeira, não aconteceu. 

Ampliação de Luz para todos, perguntou se funciona a luz para todos e se 

existi. Construção de mais pontos de ônibus, para todo o município, não 

consertou o que foi pedido. Reabertura da usina de cana-de-açúcar, não sabe 

como esta. Elevação progressiva do nível salarial, do servidor público 

municipal, nem a inflação ainda foi reposto. Merenda de melhor qualidade, 

com cardápios balanceados, elaborados por nutricionista. Mencionou que não 

esta criticando apenas cobrando. Encerrando falou sobre a eleição da 

composição da nova mesa-diretora; pelo que se tem notado, estão caminhado 

para uma chapa única, fez uma observação que seria importante o senhor 

presidente, sobre a composição da chapa, no sentido da boa distribuição de 

partidos. Após, ocupando a tribuna o vereador João Alaelson de Melo, iniciou 

seus comentários: respondendo ao vereador Márcio, disse sobre a importância 

dos assuntos levantados pelo vereador, principalmente para levar ao 

conhecimento do senhor prefeito, que existem coisas que estão sendo feitas 

outras não estão. Falou sobre o setor que atua, quando o vereador Márcio 

citou que não foi aberto ramais, citou que as estradas não estão perfeitas, 

mas se forem analisar e comparar com o mandato anterior, estradas fechadas 

a mais de dois anos, hoje as estradas não estão melhores, mas há trafego.  

Explicou que hoje existem várias estradas que já foram feitas, e outras esta no 

cronograma a ser realizadas. Falou também que o senhor prefeito esta sim 

cumprindo suas promessas. Citou também que a estrada do senhor Nego, será 

feita sim, não com um material que duraria mais. Mas que irão fazer com o 

que tem. Falou sobre os matos nas estradas, que no Distrito de Saltinho, já 

irá ser feito, a estrada de Catas Altas também. Citou sobre os imprevistos 

quanto aos equipamentos de trabalho e também ao clima. Solicitou também 

aos vereadores, para que possam transmitir as pessoas, que tenham 

compreensão quando se trata de solicitações, e que todos serão atendidos. 

Após noticiou os colegas vereadores, sobre a sua visita a Assembléia 

Legislativa de São Paulo, onde ficou muito contente, e espera ansioso a 

resposta as suas solicitações Ofícios, que foram as seguintes: asfalto de Catas 

Altas, emenda parlamentar no valor de cento e setenta mil reais para um 

trator completo para Casa da Agricultura, foi dito também pelo Deputado, que 

poderia ser cedido a construção de quatro pontes, mas que foram ditas que 

provavelmente estes pedidos sejam atendidos. Falou ainda que estará sempre 
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a disposição dos vereadores para responder quaisquer dúvidas relacionadas a 

seu setor. Também protocolou um Ofício para o Deputado, interferir sobre um 

parcelamento com a devolução do recurso, onde esta travando a Prefeitura, 

algo relacionado a APOR, devolução da PMR, inclusive existem recursos 

travados devido a essa pendência. Colocou-se a disposição para perguntas; o 

vereador Márcio perguntou, a respeito da estrada do Bairro Cavalheiros, ele 

mencionou que foi feita sim, e não ficou a ponto de fechar a estrada, e indo 

para a Barra Bonita também foi feita a estrada não só uma vez. O vereador 

Márcio disse ainda que se for para comparar com equipamentos hoje está 

bem melhor e dá para se fazer mais. O vereador Benildo do Nascimento no 

uso da tribuna agradeceu ao senhor prefeito por ter atendido sua 

reivindicação, que seria retirar a lombada na ponte do Bairro Ilha Rasa. 

Também parabenizou o vereador João Alaelson de Melo, que esta correndo 

atrás de melhorias. Citou que criticas também são bem vindas, mas é preciso 

trabalhar também. Comentou também sobre os comentários do vereador 

Márcio, mas disse que com dois anos de mandato, agora é que estão 

conseguindo começar a trabalhar, devido a muitos problemas da gestão 

anterior. Mencionou sobre a evolução da saúde, e que esta sim melhorando. 

Comentou também sobre o exame de mamografia, as mulheres com 

atendimento em Apiaí-SP. Contou também sobre a novidade, mais quatro 

veículos para a saúde, sendo uma ambulância, mais três automóveis. 

Agradeceu também ao senhor presidente, sobre a solicitação em tapar os 

buracos da estrada Apiaí-SP. Em seguida o senhor presidente Mário, 

retomando a palavra, citou que todas as reclamações, solicitações, passará ao 

senhor prefeito, ou aos responsáveis.  Falou que verificará com os 

responsáveis sobre a denuncia da merenda, esteve com a Secretária da 

Educação, e não teria sido questionado esse assunto. Quanto ao salário dos 

Conselheiros Tutelares, tiveram uma época que estavam verificando essa 

situação, e puderam notar que todos recebiam em média um salário mínimo. 

O presidente perguntou novamente sobre de quem seria retirado os adicionais, 

o vereador Márcio respondeu que seria dos professores. O senhor presidente 

disse ainda que verá informações sobre a Escola de Catas Altas. Também 

contou sobre a nova aquisição da prefeitura veículos novos, uma van, uma 

ambulância e mais dois veículos, o vereador Benildo, ressaltou ainda que a 

carregadeira hoje já esta funcionando. O senhor presidente comentou ainda 

sobre os matos na estrada, e que esteve ligando para o responsável do DER, 

no sentido de roçar novamente a rodovia. Comentou também sobre a eleição 

da Mesa Diretora, e que é candidato a reeleição, havendo conversa e dialogo 



 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA                               
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

com os colegas vereadores para tal apoio, para que possam continuar juntos 

o trabalho com a Câmara e população. Noticiou a todos sobre os Ofícios 

enviados esta semana aos Deputados, para que disponibilizem emenda 

parlamentar, que são os seguintes: Rita Passos Deputada Estadual solicitou 

emenda parlamentar, no valor de 290.000,00 para aquisição de um caminhão 

pipa. Dr. Ulysses Tassinari Deputado Estadual solicitou emenda parlamentar, 

para aquisição de uma ambulância, Dr. Campos Machado Deputado Estadual 

solicitou emenda parlamentar, no valor de 150.000,00 para pavimentação das 

ruas do Bairro Ilha Rasa, Deputado Estadual Edson Giriboni solicitou recursos 

para aquisição de uma patrulha agrícola no valor de 180.000,00, Samuel 

Moreira Deputado Estadual solicitou um trator agrícola equipado. Após, o 

senhor presidente consultou a todos os vereadores, para dispensarem o 

intervalo regimental e passarem para a ordem do dia, todos concordaram, 

esclareceu o questionamento do vereador Márcio, sobre o valor créditos 

adicionais suplementares, que consta do no Projeto de Lei Nº 11, de 26 de 

setembro de 2014, que “estima a receita e fixa a despesa do município de 

Ribeira, para exercício de 2015”, esclareceu que a lei 491 de 07 de julho de 

2014, “LDO”, também já constava os quarenta por cento. Por esse motivo, não 

podendo então ser alterado, devendo ser mantido, o que consta na LDO. Mas 

que para o próximo ano, pode ser observado antes. Após passou para a 

ordem do dia, colocando em discussão e após votação em segundo turno, o 

parecer Nº 05/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não 

houve manifestação dos nobres Edis, sendo aprovado por unanimidade. 

Colocou em discussão e após votação em segundo turno, o parecer Nº 

03/2014. Da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não houve 

manifestação dos nobres Edis, sendo aprovado por unanimidade. Passou ao 

aniversariante: vereador Nivaldo de Jesus no dia 03 de dezembro. 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 11 de dezembro 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 


