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ATA Nº 45, FOLHA: 01 

Ata da 40ª (Quadragésima) sessão ordinária, do dia 11 de dezembro 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 

a todos os presentes. 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. Em seguida, o 

vereador Márcio, solicitou ao presidente autorização, para que pudessem fazer 

um Requerimento verbal, sobre o projeto nº 12/2014 do expediente desta 

sessão, a fim de dispensar a leitura, e somente fazer a leitura da justificativa. 

O senhor presidente disse que iria justamente propor dispensar a leitura, 

justamente por todos terem cópia, e se tratar de uma leitura extensa. Passou 

ao expediente desta sessão, o Projeto de Lei Nº 12, de 28 de outubro de 

2014, que “institui o sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, 

nos termos do art. 31 e 74 da Constituição Federal de 1988, cria a unidade 

de Controle Interno do Município de Ribeira e dá outras providências.” 

Solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do Ofício GP Nº 

331/14, e da justificativa referente ao projeto, após perguntou a todos os 

vereadores para dispensarem a leitura do projeto, todos concordaram. Após 

solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da Indicação Nº 

20/2014, de autoria do vereador Nicolas Otavio da Silva, que indicou a 

necessidade de construção de uma ponte no Bairro Morro Grande, neste 

município. Após o senhor presidente comunicou: conforme determina o artigo 

22, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, e o artigo 16º, inciso II do 

Regimento Interno da Câmara, haverá a eleição da Mesa Diretora da Câmara, 

nos fim desta sessão. Após solicitou ao primeiro secretário que procedesse a 

leitura do Requerimento apresentado, realizar-se a seguir, a Eleição da Mesa 

Diretora deste Legislativo, por voto direto e secreto, para um mandato de dois 

anos, correspondendo ao biênio 2015-2016, os seguintes: Presidente – Mário  
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Aparecido de Oliveira, 1º Secretário - Sávio Dias Batista, 2º Secretário – João 

Alaelson de Melo, Vice-Presidente – Nicolas Otavio da Silva. Sendo esse o 

único registro de uma só chapa concorrente. Ao final procedera a votação 

para eleição. Em seguida o senhor presidente, fez a leitura do convite da 

Escola EE “Prof. Júlia da Silveira Mello”, que convidou a todos para a 

solenidade do “Cerimonial de Encerramento do ano letivo de 2014, a realizar-

se dia 13 de dezembro, as 20h00 no Salão Paroquial de Ribeira. Em seguida 

o senhor presidente colocou a palavra livre aos vereadores que dela 

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

ressaltou algumas questões que ainda não foram vistas, como os refletores da 

Quadra do Bairro Vila Ito, também sobre o relógio da praça que não esta 

com o horário correto, cobrou novamente, sobre seu Requerimento enviado a 

Prefeitura, e até o presente, ainda não foi respondido, estando treze dias 

vencidos sem sua resposta. Comentou também sobre a dificuldade de 

protocolar documento na Prefeitura, falou novamente sobre as Portarias que 

não estão fixadas, dificultando o acesso a informação. Citou sobre a 

caminhonete adquirida pela Prefeitura, com recurso da Saúde, falou que 

somente vê o Prefeito usando, não disponibilizando a Saúde. Comentou 

também sobre as nomeações irregulares. Mencionou sobre a necessidade da 

reposição salarial. Após fez uma Indicação Verbal, dispondo do seguinte 

assunto: a necessidade de construção de uma lombada, no Bairro Antunes, 

passando a ponte, sentido Ribeira/Itapirapuã. Falou também sobre a eleição 

da Mesa, seu voto ao Presidente Mário desde do inicio. Falou sobre o ótimo 

mandato do presidente Mário, que superou suas expectativas, prático, 

transparente, após seus comentários, fez um pedido, sendo o seguinte; sendo 

adquirido mais um veículo para Câmara, gostaria que ficasse, um veículo a 

disposição do presidente e o outro aos vereadores. Encerrando comentou 

também sobre o trabalho deste Legislativo, que se deve cobrar mais, e ficou 

um pouco a desejar. No uso da tribuna o vereador Nicolas Otavio da Silva, 

primeiramente falou sobre sua Indicação, uma reivindicação antiga dos 

moradores do Bairro, quanto a construção da ponte, havendo necessidade 

pois são sete famílias que ali moram. Comentou sobre uma sugestão ao 

Secretario de Turismo, citou sobre várias possibilidades, como convênio com o 

Corpo de Bombeiros, para que pudessem vir aos finais de semana, no Bairro 

Catas Altas, um lugar muito visitado agora com o verão devido ao Rio, para 

praticas de lazer, no sentido de orientar aos usuários, quanto ao perigo como 
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bebidas e os carros, para que não venha ocorrer qualquer tipo de acidente. 

Após mencionou sobre seus pedidos atendidos, e também pelo apoio do 

senhor Representante do PTB - Daniel Alves da Silva, juntamente com o 

senhor Campos Machado, agradeceu. Mencionou sobre o Projeto Social, que 

comentou que iria trazer que em breve será iniciada, como também a 

solicitação de academia ao ar livre, que também foi atendida. Dando retorno 

ao seu eleitorado, de bons resultados. Citou sobre a Secretaria de Esportes 

do Estado, onde tem muitos amigos que podem ajudar como já ajudaram, 

mas poderiam colaborar mais, mas que precisam de um cronograma a ser 

seguido é criticas construtivas, mas  que também é cobrado na rua sobre 

alguns secretários, como na área de esportes e também em outras como 

saúde, para melhoria e avanços. São sugestões para começar o ano bem, e 

todos darem continuidade. Falou sobre as Contas do ex-presidente desta Casa 

Legislativa Daniel Alves da Silva, que foram aprovadas. Por fim desejou um 

Feliz Natal aos colegas vereadores, e a toda população de Ribeira, um Feliz 

Prospero Ano Novo. O senhor presidente retomou a palavra, dizendo que 

todos os assuntos como sugestões e criticas, serão levadas ao senhor prefeito 

e aos responsáveis. Disse ainda que esteve reunido com o senhor prefeito, 

justamente para propor que sejam feitas reuniões com o Secretários 

Municipais, para que seja assuntado sobre suas áreas, e metas. Em seguida o 

senhor presidente Mário, convidou o senhor Prefeito Jonas Dias Batista, para 

que ocupasse a tribuna. No uso da tribuna o senhor Prefeito Jonas, 

cumprimentou a todos, inicialmente deu seus pêsames, pelo falecimento do 

Senhor Jair (Brito), sempre ajudou muito na administração pública, uma pessoa 

com muito boa vontade. Após citou que está terminando o ano, um ano difícil 

para todos, com situação econômica a desejar, automaticamente prejudicando 

as Prefeituras. Deu seus esclarecimentos quanto aos assuntos do Município, 

financeiros, avanços, e novas obrigações como a partir de janeiro a Prefeitura 

irá assumir a manutenção de Energia Elétrica, não traz algum beneficio a não 

ser custo. Também citou que esses dois anos, apesar das dificuldades foi 

produtivo dentro das possibilidades encerrando este ano com melhorias. 

Melhorias como: reforma e ampliação da frota de veículos da Prefeitura; 

recebido o Município uma Patrol; um Basculante, caminhão de lixo, três ônibus 

Escolares; aquisição de dois carros uma ambulância, e também recentemente 

licitação para aquisição de uma ambulância, dois carros, e mais uma van, e 

também um caminhão três quarto. Citou que reiniciou a construção da Escola 

Julia, também licitaram fossas sépticas, atendendo setenta famílias, Projeto 

Minha Água Minha Vida, será iniciado também licitação para construção da 
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Creche do Bairro Vila Ito, no valor de hum milhão e seiscentos mil, e também 

será iniciada a licitação para a construção do Cras, sendo também estudada 

a equação para o posto de saúde, que estava sendo construído, haverá 

também a ampliação no posto de saúde. Fez também uma negociação junto 

ao Governo do Estado de São Paulo, devolvendo a quantia de quase setenta 

mil reais, referente o Transporte Escolar, que houve um gasto excessivo. O 

Governador do Estado, também autorizou um parcelamento de uma divida do 

Município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre a APOR, esta 

questão muito complicada, pois impediu que o Município celebrasse novos 

convênios devido essa pendência, assunto esse que já esta sendo solucionado. 

Citou também sobre as dificuldades quanto as despesas, que aumentam, as 

obrigações, não aumentando a receita, devendo então ter um equilíbrio na 

hora de administrar. Explicou quanto ao uso dos transportes, e também sobre 

funcionamento e atendimento a Saúde, as questões das estradas, e também 

suas dificuldades como o clima. Após o senhor prefeito Jonas colocou-se a 

disposição dos vereadores para que pudessem perguntar; o vereador Márcio 

Rodrigues de Lima, perguntou quanto a caminhonete adquirida explicações, 

com valor de emenda setenta e cinco mil reais, através de Emenda Federal ou 

Estadual. O senhor prefeito respondeu quanto sua pergunta. Perguntou também 

porque não esta sendo usado pela saúde, o senhor prefeito disse que é um 

veículo compartilhado e em uma necessidade ele será usado, e esta sendo 

adquiridos mais quatro carros para a saúde. O vereador Márcio ressalta que 

de acordo com as dificuldades do Município, citadas pelo senhor prefeito, não 

haveria necessidade de adquirir um veículo de luxo. O senhor Prefeito se 

explicou dizendo que é um veículo utilitário, bom, com segurança, e que a 

aquisição não atrapalhou quanto ao resto, e que será utilizado também para 

população quanto para o gabinete sendo necessário. O vereador Márcio 

perguntou ainda sobre o convênio do Funasa; dos Bairros Almeidas, Ilha Rasa, 

outro assunto lembrado pelo vereador é a multa do aterro sanitário, trouxe e 

deixou com o senhor prefeito a resposta da CETESB. Também citou quanto ao 

transportes nos Bairros, e que esta em seu Plano de Trabalho, e que 

moradores como os do Bairro Ilha Rasa o cobram muito, para encerrar 

solicitou novamente a manutenção ao acesso da propriedade do senhor Nego. 

Em resposta o senhor prefeito disse que o seu Nego, conversou pessoalmente 

solicitando, e que será passado ao responsável. O senhor prefeito finalizando 

disse ainda que deixará com o senhor presidente Mário, estudo físico e 

financeiro da Escola de Catas Altas, para que, quem interesse tiver possa se 

inteirar do assunto. O vereador Márcio finalizou agradecendo aos funcionários 
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da Câmara pela atenção e a solicitude em atendê-lo.  Retomando a palavra o 

senhor prefeito Jonas também agradeceu ao vereador Benildo, pelo espírito de 

companheirismo, de amigo e de político. Após o senhor presidente Mário 

retomou a palavra dizendo e agradecendo ao senhor prefeito Jonas, que esta 

Casa Legislativa estará sempre a disposição para ajudar, o Município quanto 

ao seu desenvolvimento. Deixou seu pesar aos familiares pela morte do senhor 

Jair Martins de França (Brito). Após consultou a todos para que pudessem 

dispensar o intervalo regimental, e passarem para a ordem dia, todos 

concordaram. Colocou em discussão e votação o Projeto de Lei Nº 12, de 28 

de outubro de 2014, que “institui o sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Municipal, não houve comentários, notando-se que foi aprovado por 

unanimidade pelos nobres vereadores. Passou aos aniversariantes: vereador 

Adauto Pedroso de Moura Pina, dia vinte e um de dezembro, e também filha 

do vereador João Alaelson de Melo, Lubia Catia de Melo, dia Quinze de 

dezembro. Após finalizando passou-se a Eleição da Composição da Mesa 

Diretora desta Casa Legislativa, conforme determina a Lei Orgânica do 

Município e o Regimento Interno desta Câmara. Fez a chamada nominal. Após 

a verificação de quorum, constou-se a presença de todos os vereadores. O 

senhor presidente fez a chamada nominal, para que pudessem pegar a cédula 

dar seu voto direto e secreto, na caixa que se encontrava fechada. após 

assinarem a lista de presença e darem seus votos, o senhor presidente 

convocou os vereadores: Alessandra Brito Harps de Oliveira e Márcio 

Rodrigues de Lima, para apuração dos votos. Estes; verificaram haver oito (8) 

votos sim e um (1) voto em branco, o senhor presidente declarou eleito, e 

reeleito para o biênio 2015-2016, a chapa única e assim composta: Mário 

Aparecido de Oliveira - Presidente, Nicolas Otavio da Silva – Vice-Presidente, 

Sávio Dias Batista – 1º Secretário e João Alaelson de Melo - 2º Secretário. 

Após o senhor presidente reeleito retomou a palavra, agradecendo a todos os 

vereadores que os apoiaram, votando nesta chapa, e que continuara o 

trabalho sempre ao lado dos vereadores, ajudando o Município com melhorias 

e mais recursos desejou a todos um Feliz Natal e bom Prospero Ano Novo. 

No uso da tribuna, o vereador João Alaelson de Melo, cumprimentou a todos, 

primeiramente agradeceu a votação e confiança dos colegas vereadores, 

apesar da sessão ordinária estar sendo finalizada, e ter sido encerrado o uso 

da palavra livre; o vereador João Alaelson de Melo deu suas explicações, 

quanto as estradas e citou novamente  sobre a dificuldade do material 

adequado para concretizar a solicitação do vereador Márcio, quanto a estrada 

do senhor Nego, e também citou sobre o andamento dos serviços em demais 
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locais. Desejou a todos um Feliz Natal e bom Prospero Ano Novo. O senhor 

presidente Mário, retomou a palavra, finalizando dizendo sobre as novidades, 

um novo veículo adquirido para Câmara, e também o projeto de reforma da 

Câmara que esta em andamento. Não havendo mais nada a se tratar o 

senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, informando a todos 

do período de recesso, após voltaremos para a próxima sessão ordinária, 

prevista para o dia 12 de fevereiro de 2015. 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 

 


