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ATA DA Nº 54, FOLHA: 01 

Ata da 49ª (Quadragésima Nona) sessão ordinária do dia 11 de junho 

de 2015, 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, e Sávio Dias Batista. Após verificar o 

número legal de vereadores presentes, o senhor presidente, sob a 

proteção de Deus, declarou aberta a sessão, e 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. Passando para os trabalhos, solicitou ao 

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador João 

Alaelson de Melo, que procedesse a leitura dos seguintes pareceres: 

Sobre o projeto de lei nº 04, de 27 de abril de 2015, que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras 

providências”, e sobre o projeto de lei nº 13, de 20 de novembro de 

2014, que assim dispõe: “Institui o plano municipal de educação, na 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal do município de Ribeira, 

Estado de São Paulo, e dá outras providências”. Após, solicitou ao 

Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, vereador 

Sávio Dias Batista, que procedesse a leitura do seguinte parecer: do 

projeto de lei nº 13, de 20 de novembro de 2014, que assim dispõe: 

“Institui o plano municipal de educação, na conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal do município de Ribeira, Estado de São Paulo, e dá 

outras providências”. Após, solicitou ao Presidente da Comissão de 

Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, vereador Márcio Rodrigues 

de Lima, que procedesse a leitura do seguinte parecer: Sobre o projeto 

de lei nº 13, de 20 de novembro de 2014, que assim dispõe “Institui o 

plano municipal de educação, na conformidade com a Lei Orgânica 

Municipal do município de Ribeira, Estado de São Paulo, e dá outras  
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providências”. Em seguida, o senhor presidente, convidou o funcionário 

da Prefeitura Municipal de Ribeira, senhor João Barbato para que 

pudesse ocupar a tribuna, e deixar seus esclarecimentos como é 

Presidente do Conselho do Meio Ambiente, sobre a situação da SABESP, 

qualidade da água e da estação da lagoa de tratamento. Este informou 

que enviou um Ofício para Secretaria de Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo, e obteve respostas. Disse que o Conselho do Meio 
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Ambiente tem uma representação do Legislativo, e fazem parte os 

vereadores: Benildo do Nascimento que é Conselheiro titular, e o 

suplente, o vereador Márcio Rodrigues de Lima. Leu o relatório da 

agencia reguladora dos atendimentos de esgotamentos sanitários e 

tratamento de água, ARSESP, que produziu um relatório e que gerou 

alguns dados, que ao seu ver são insatisfatórios, de acordo com o que 

foi assinado no contrato que Ribeira assinou com a SABESP. Explicou 

que na época da assinatura do contrato, esteve por fora, não teve 

acesso ao projeto do executivo, e que gostaria de ter tido o 

cronograma físico; que existe um índice de qualidade da água que vai 

de zero a cem por cento, e segundo esse índice, Ribeira é o segundo 

pior município atendido no Estado de São Paulo. E foi dito por ele o 

seguinte: concluiu que o serviço de água oferecido pela SABESP para o 

município de Ribeira, foi insuficiente, ineficaz e não adequado aos 

padrões de potabilidade. E não deveriam cobrar a taxa de esgoto, por 

não fornecerem o serviço adequado aos clientes que não serão 

contemplados por estarem na soleira negativa. Após, o senhor 

presidente, colocou a palavra livre aos vereadores que dela quisessem 

fazer uso. No uso da tribuna o vereador Nicolas Otavio da Silva, iniciou 

reivindicando ao senhor prefeito, as solicitações dos moradores dos 

Bairros Catas Altas, Ilha Rasa e Água Salgada: a possibilidade de 

abertura de Creche, pois algumas pessoas perderam seus empregos, por 

não terem com quem deixar suas crianças; outros têm que deixar seus 

filhos, com alguém, desembolsando dinheiro, e que com certeza se 

precisar do apoio dos vereadores, para que as pessoas  
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possam ter uma qualidade de vida melhor. Também solicitou 

providências sobre o bueiro na entrada do Bairro Água Salgada, que já 

entupiu, e quando chove se formam valetas, causando dificuldade para 

o transporte seguro dos veículos. Outra solicitação dos moradores do 

Bairro Guararema: verificou o que estão precisando e dar mais atenção 

a eles; sobre a distribuição de verduras nos Bairros, e informações tais 

como: que dia são distribuídas, quais são os bairros e os horários, para 

que todos possam se atentar e se programar, e até mesmo não perder; 

pediu informações para comunicar às pessoas. Finalizou parabenizando 

o funcionário da prefeitura senhor João, sempre muito objetivo e 

focado nos assuntos. Após, ocupou a tribuna o vereador Benildo do 

Nascimento, que também cobrou reivindicações das pessoas, como a 

entrega de correspondências dos Correios, que não tem carteiros, 

inclusive as correspondências chegam depois do prazo, e que deveriam 

tomar providências, a respeito. Outro assunto: que esteve passando na 
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estrada de Apiaí, e observou que o DER recolheu os pontos de ônibus, 

e é preciso notar se serão refeitos, ou providenciados novamente. 

Também citou sobre a perda do autoatendimento do Banco do Brasil, 

as dificuldades, e a necessidade desse atendimento; pois as pessoas, 

precisam se locomover até Apiaí, quando precisam dificultando muito 

aos usuários. Também cobrou sobre a Empresa Transpen, para 

aumentar os horários, pois antes eles alegaram as más condições da 

estrada, e hoje que as estradas se encontram em melhores condições e 

não tomam providências. Agradeceu um grande amigo, senhor 

Claudemir, do Bairro Mineiros, pedreiro na cidade, que doou oito 

caminhões de pedra, para acréscimos em construção de algumas 

pontes. No uso da tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de Lima iniciou 

falando sobre o projeto de lei da Educação, que já estaria pronto e 

elaborado desde novembro do ano passado, e demorou sete meses 

para vir a Câmara, que se trata de um projeto de lei extenso, com 

grande teor sobre vários assuntos, sendo encaminhando a esta Casa 

agora, com pouco tempo para os vereadores analisarem; que de sua 

parte há sempre colaboração  
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para não ter aborrecimentos pela frente, mas ressalta que, quando 

houver projetos assim, que fosse mandado com antecedência, para 

todos estudarem com atenção. Também lembrou quanto ao projeto de 

identificação dos veículos da prefeitura que disseram que estaria pronto, 

e até o momento não foi encaminhado. Sobre o teste seletivo, sugeriu 

uma divulgação maior, pois as vezes, as pessoas não percebem a 

publicação no jornal, ou pelo teor das informações que contém, que 

pelo que ele notou, não houve divulgação no site, e em outros meios 

de comunicação. Comentou que em alguns municípios há carro de som, 

e que para os bairros ainda é mais difícil. Cobrou informações sobre a 

coleta de lixo no Bairro Coelhos, que não sabe se resolveram, e reitera 

o pedido. Após, explicou sobre o mau entendimento das pessoas, 

quanto a interpretar suas cobranças, e que primeiro sempre avisa e 

cobra, antes de qualquer denuncia, e que no caso, sobre a questão da 

Escola de Catas de Altas, quantos aos funcionários que estariam 

irregulares por parte da Empresa contratada, sem registro de trabalho, e 

sem equipamentos de segurança, entraram com uma ação trabalhista, 

mas que isso poderia ter sido evitado. Esclareceu que se o senhor 

prefeito ouvisse os vereadores, oitenta por cento dos problemas 

estariam resolvidos, mas que o mesmo não ouve, não assume as culpas 

quando erra. Sobre a foto da caminhonete, recebeu as ofensas da 

primeira dama, Rosana e foram “palavras de baixo calão”, que deveria 
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haver respeito, e que a função do vereador é fiscalizar, devendo 

respeitar, e separar o profissional do pessoal. O vereador Adauto 

Pedroso de Moura Pina comentou sobre a entrega das verduras: que 

conversou com o Secretário da Agricultura - senhor Eduardo, para 

entregarem verduras no Bairro Almeidas e também para o Bairro 

Ricardos; que serão entregues na semana que vem; agradeceu ao 

prefeito pelo transporte que esta sendo realizado para o Bairro Ilha 

Rasa, Areado e Saltinho; agradeceu a Secretaria da Educação, ao João 

e senhora Ana; também parabenizou a Comissão do Esportes, que está 

fazendo um bom trabalho; convidou a todos para a festa de Catas 

Altas de São João, próximo  
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sábado. Sobre o bueiro, da entrada do Bairro Água Salgada e Ilha 

Rasa, conversou com o vereador João Alaelson e na próxima semana 

será resolvido. Após, o vereador Márcio pediu aparte e parabenizou 

sobre o transporte dos Bairros; parabenizou também o vereador Benildo 

pela iniciativa do projeto de lei sobre um dia de folga no aniversário 

dos funcionários. Após retomou a palavra o senhor presidente Mário, 

informando que todos os pedidos, reivindicações, elogios e sugestões 

serão levados ao senhor prefeito. Sobre os correios e entrega de 

correspondências, recebeu uma resposta muito fraca do senhor Gerente 

Operacional de Distribuição Paulo Sérgio Monteiro da Silva, ofício esse 

de assunto de expansão da distribuição de correspondências, dizendo 

sobre o fechamento da unidade no horário do almoço, que é devido as 

adaptações iniciadas em outubro do ano passado; no atraso nas 

entregas de correspondências, esclareceu que devido a problema de 

efetivo, ocorreram atrasos, porém estão planejando novo concurso 

público para contratação, e se coloca a disposição para qualquer 

esclarecimento. Após pediu um aparte o vereador Benildo, dizendo que 

o ideal será uma fazer uma Moção de Protesto, que continuará 

cobrando providências; sobre os pontos de ônibus é devido a 

recuperação da SP-250; sobre os bancos, todos tem que continuar 

cobrando e se necessário fazer Moções, e que tem todo seu apoio e 

dos colegas vereadores; sobre a Transpen também todos devem 

continuar cobrando, para que realizem até o final da linha que é em 

Ribeira. As alegações do vereador Márcio, continuarão sendo passados 

ao senhor prefeito, sobre o hino de Ribeira, solicitado pelo Padre Jonas 

para que fosse oficializado, que é uma indicação, um pedido do 

vereador Benildo do Nascimento. Após o senhor presidente consultou a 

todos os vereadores para que pudessem dispensar o intervalo 

regimental e passassem para a ordem do dia, todos concordaram. 
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Colocou em discussão e votação, em segundo turno, o parecer da 

Comissão de Constituição Justiça e Redação, e Orçamento,  
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Finanças e Contabilidade, sobre a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2016, e como não houve manifestação dos nobres 

Edis, foi aprovado por todos os vereadores. Após, colocou em discussão 

e votação o parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 

sobre o projeto de lei nº 13, de 20 de novembro de 2014, que “institui 

o plano municipal de educação, na conformidade com a Lei Orgânica 

do município de Ribeira, Estado de São Paulo, e dá outras 

providências”: Não houve manifestação dos nobres Edis, sendo aprovado 

por todos os vereadores. Após, colocou em discussão e votação o 

parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, sobre o 

projeto de lei nº 13, de 20 de novembro de 2014, que “institui o plano 

municipal de educação, na conformidade com a Lei Orgânica do 

município de Ribeira, Estado de São Paulo, e dá outras providências”. 

Como também não houve manifestação dos nobres Edis, foi aprovado 

por todos os vereadores. Após, colocou em discussão e votação o 

parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, 

sobre o projeto de lei nº 13, de 20 de novembro de 2014, que da 

mesma forma foi aprovado por todos. Parabenizou ao João Barbato 

pelo projeto, a Secretaria de Educação, a Secretária Ana, e a todos que 

contribuíram para aprovação do Plano Municipal de Educação. Após 

falou sobre a festa de Catas Altas, uma semana de programação, e 

convidou a todos para participarem. E também sobre o campeonato 

rural que será no fim de semana, parabenizou a Comissão do Esportes 

pela organização. Passou-se aos aniversariantes: Kaique Gonçalves Harps 

de Oliveira, no dia vinte e dois de junho, e também o vereador João 

Alaelson de Melo, no dia vinte e cinco de junho. Falou também sobre a 

legalização de terras pelo ITESP: que terça-feira esteve em São Paulo, 

com o senhor prefeito e demais autoridades, e a luta continua para 

legalização das propriedades; que no próximo mês estarão realizando o 

trabalho na região. 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 cinco de 

junho do corrente ano.  
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Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

presidente, pelo primeiro, e segundo secretário. 
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