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Ata da 50ª (Quinquagésima) sessão ordinária do dia 25 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, 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, 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. Após o senhor presidente colocou a palavra livre aos 

vereadores que dela quisessem fazer uso, não houve manifestação de 

nenhum vereador para o uso da tribuna. Em seguida o senhor 

presidente iniciou seus comentários, informando que nesta sessão, não 

haverá nenhum projeto, ou documento a ser analisado e apreciado 

pelos nobres vereadores. Após fez seus comentários, como a entrega 

das verduras, questionado pelo vereador Nicolas, respondeu que esteve 

conversando com o Secretario da Agricultura, ele explicou que ainda 

estão se organizando, e que há um cadastro a ser feito, onde todos 

estão sendo cadastrados para poder receber verduras, e todas as 

pessoas que no dia da entrega vão a Casa da Agricultura recebe a 

verdura, mas realmente existem alguns Bairros que ainda não são 

entregues, porém eles estão se adaptando para poder atender a todos. 

As entregas são realizadas duas vezes no mês em Ribeira, Saltinho, Vila 

Ito, Catas Altas, um programa realizado com os agricultores e também 

com a Cidade de Guapiara - SP, explicou também que eles não tem 

dias certos para pegarem essas verduras, e que estão se organizando 

para entregarem em dias certos e locais certos, para informar a todos. 

Também citou sobre os Bancos, explicou que ontem esteve na Caixa 

Econômica Federal, conversando com a Gerente Tuane, e também 

esteve no Banco do Brasil, conversando com o Gerente Substituto 

Emerson, esteve com eles para ver a possibilidade de se ter em Ribeira, 

um caixa eletrônico ou posto de atendimento, para atender a 

população. Logo falou sobre a questão do Transporte Transpen, assunto 

questionado em sessão anterior pelo vereador Benildo, hoje entrou em 

contato com a Artesp de Sorocaba-SP, com o funcionário Gulaço, que 

lhe informou que o Transporte Transpen, teria que vir ao menos uma  
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vez por dia até Ribeira, informou que esta enviando uma 

correspondência a Artesp, para oficializar o pedido, e também quer 

respostas sobre o horário que seria das sete as onze e horário da 

noite, quer saber os motivos porque cortaram. Citou também que esta 

enviando uma nova correspondência, a Diretoria dos Correios, para 

atendimento do carteiro entrega de correspondência. Parabenizou a 

festa de Catas Altas e aos festeiros. Parabenizou aos dirigentes do 

Campeonato Rural, como Piazita, Luizinho, Rubens Galvão pela 

organização. Passou-se aos aniversariantes: Drª Maria Inês Rodrigues 

Alves de Cristo Leite no próximo dia trinta, e mais uma vez o vereador 

João Alaelson de Melo, que faz aniversario hoje. 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 dez de julho do corrente ano. Para constar foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo 

secretários. 
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