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Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) sessão ordinária do dia 13 de
agosto 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, 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 solicitou ao primeiro secretário que
procedesse a leitura do Ofício GP Nº 253/15 de autoria do senhor
Prefeito Municipal, sobre o Projeto de Lei Nº 06, de 12 de agosto, que
"dispõe sobre alteração da Lei nº 368, de 22 de dezembro de 2006,
criando cargos de provimento efetivo e aumentando número de vagas
em cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do Município de
Ribeira - SP. Logo, o senhor presidente informou a todos que este
projeto de lei, está sendo apenas apresentado. Para que os senhores
vereadores tomem conhecimento, e assim analisarem, e na próxima
sessão entrará em votação, e que também não há necessidade da
leitura completa do projeto, pois todos os vereadores possuem cópia
para inteiro conhecimento. Após apresentação do projeto e explicação,
o senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário, que procedesse a
leitura das seguintes indicações: Nº 12/15 de autoria do vereador
Nicolas Otavio da Silva; que indicou a necessidade de uma lombada em
frente ao estabelecimento Bar da Ingrid, localizado na Avenida Cândido
Dias Batista, centro, nesta cidade. Nº 13/15 de autoria do vereador
Adauto Pedroso de Moura Pina, Márcio Rodrigues de Lima, e Nicolas
Otavio da Silva, que indicou a necessidade de sugerir a elaboração e
apresentação de proposição de iniciativa do Poder Executivo Municipal
visando a isenção de IPTU aos portadores de doenças graves e
incapacitantes. Nº 14/15 e 15/15 de autoria do vereador João Alaelson
de Melo, que respectivamente indicou: a necessidade de duas lombadas
de contenção em frente a Igreja Congregação Cristã, no Bairro Antunes,
nesta cidade. E a necessidade de Iluminação Pública no Bairro Oliveira,
próximo a Dona Eduarda. Em seguida o senhor presidente Mário fez
comentários, tais como: o Ofício que a PM recebeu através de seu
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Prefeito Jonas, da Diretoria de Ensino de Apiaí, referente a devolução
de recursos e solicita informações. Pediu ao primeiro secretário que
procedesse a leitura do mesmo. Após colocou a palavra livre aos
vereadores que dela quisessem fazer uso. No uso da tribuna o vereador
Nicolas Otavio da Silva, iniciou seus assuntos: Reiterou o pedido de sua
indicação para a manutenção da Ponte do Bairro Ilha Rasa. Pediu
providências para o senhor prefeito, sobre a sinalização da Avenida
Cândido Dias Batista. Falou também sobre sua indicação quanto a
necessidade da lombada em frente ao estabelecimento Bar da Ingrid,
para redução da velocidade. Também lembrou e cobrou para que todas
as lombadas devem ser pintadas. Solicitou ao senhor prefeito municipal,
a possibilidade de antena de sinal de celular, para todos os Bairros. E
por fim parabenizou o Prefeito e a Comissão de Esportes, pelo
Campeonato Rural, e os campeões dos Bairros: Vila Ito e Coelhos. Após
no uso da tribuna o vereador Benildo Nascimento, endossou o pedido
do vereador Nicolas, sobre providências, na Avenida Cândido Dias
Batista; comentou sobre a devolução que a PMR deverá fazer conforme
decisão do Tribunal de Contas. Parabenizou o prefeito sobre as obras
que estão sendo realizadas. Por fim informou a todos sobre a
disponibilização pelo Governo da Carreta de mamografia que irá realizar
exames no dia primeiro de setembro. Em seguida, ocupou a tribuna o
vereador Márcio Rodrigues de Lima, iniciou seus comentários tais como:
pediu a benção de Deus, para a próxima etapa pós-recesso. Cobrou
sobre a placa da obra da Escola de Catas Altas, fez várias reclamações
em sessões anteriores, e até o presente não foi colocado o restante
das informações que a Legislação exige que conste em obras realizadas
com recursos públicos. Falou sobre as reclamações que recebeu de
pessoas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que nas Escolas servem
alimentos derivados de suínos. Pede para que os responsáveis
averiguem essa informação, e se caso for verdade tomem as
providências necessárias. Fez um pedido de manutenção na passarela
do Bairro Oliveiras, alertou que a passarela esta com várias tabuas
podres e com vários buracos, pediu também que coloquem iluminação,
para as pessoas que utilizam o acesso a noite. Questionou sobre a
UBS do Bairro Catas Altas, que esta paralisada sua construção, desde o
inicio do mandato, este assunto também já foi questionado ao senhor
prefeito em sessão, mas que não explicou definitivamente sobre
a
paralisação. O vereador Benildo do Nascimento citou em seguida
dizendo que essa obra já consta como concluída por isso a dificuldade
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na continuidade. Retomou a palavra e o vereador Márcio, que discordou
do vereador Benildo dizendo que acha que esta informação não é real,
e se fosse esse o motivo da paralisação da obra o prefeito teria
mencionado essa informação que consta como concluída a obra,
quando teria sido questionado nesta Câmara em sessões anteriores.
Logo o vereador Márcio também questionou sobre a paralisação da
obra de ampliação da UBS do Distrito do Saltinho, pede informações.
Também questionou a falta de sinal de TV dos canais Bandeirantes e
Record. Pediu mais respeito quanto aos prazos de resposta sobre seus
pedidos de informações ao Prefeito Municipal. E que as respostas não
venham desvirtuadas. Por fim pediu ao senhor Prefeito que coloque
placas de identificação com as devidas denominações, já aprovadas
nesta Casa Legislativa, em todos os prédios Públicos Municipais.
Perguntou também se foi aumentado o valor das diárias dos motoristas
da Prefeitura de Ribeira, pedido esse que foi feito em sessões
anteriores. Após retomou a palavra o senhor presidente Mário, iniciou
comentando sobre a devolução: que refere-se as verbas recebidas na
gestão anterior que conforme o Tribunal de Contas, foram utilizadas de
forma incorreta e em certos casos, de forma ilegal, obrigando-se
devolução do montante, sendo que, a PMR sofrerá muito em razão de
serem muito alto os valores. Conforme ofício recebido da Secretaria da
Educação. Essa devolução se realizada tiver que ser feita, fará com que
a PMR tenha que fechar as portas, e esse fato será lamentável para
toda a população. Também levantou a importância da vinda da carreta
“Mulheres de peito” para a realização dos exames de mamografia, para
todas as mulheres de Ribeira, e que ela atenderá entre primeiro de
setembro a três de outubro. Parabenizou os times que participaram e
também os campeões do Campeonato Rural de Ribeira, bem como os
organizadores, Piazita, Luizinho, Rubens Galvão, juízes e bandeiras, e
convidou a todos para participarem do inicio do Campeonato Legislativo
que iria iniciar no próximo mês. Logo após, informou que, enviou Ofícios
a VIVO e ANATEL solicitando a ampliação de sinal de celular nos
Bairros do Município. Comentou que conforme contato com DER através
do Sr. Zeli estavam realizando uma operação tapa buraco na RodoviaSP-250 e trecho Apiaí-Ribeira e que viriam até a ponte de divisa. Por
fim comentou que as reivindicações dos senhores vereadores, serão
levados diretamente ao senhor prefeito e responsáveis. Não havendo
mais nada a se tratar o senhor presidente declarou encerrada a
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presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária
prevista para o dia vinte e sete 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 – Primeiro Secretário
João Alaelson de Melo – Segundo Secretário

