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Ata da 53ª (Quinquagésima Terceira) sessão ordinária do dia 27 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, 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, 

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. Apenas o vereador 

Márcio solicitou ao senhor presidente que verificasse se onde se consta 

a parte das diárias, se esta: dos Motoristas do Município, sendo 

confirmado que sim. Após, solicitou ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura do Ofício GP Nº 266/15, do senhor Prefeito 

Municipal, que trata do seguinte assunto: envia a esta Egrégia Câmara 

Municipal, o Projeto de Lei Nº 06/2015, de 12 de agosto de 2015, com 

as devidas correções ortográficas, em substituição ao mesmo 

anteriormente enviado. Após passou-se ao expediente, e foi apresentada 

a Moção de Pesar Nº 001/2015, de sua autoria, pelo falecimento da 

senhora Aparecida Domingues de Oliveira, no dia vinte e quatro de 

agosto, com 104 anos de vida, moradora do Bairro Oliveiras neste 

Município. Solicitou ao primeiro secretário, que procedesse a leitura 

desta Moção. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra livre 

aos senhores vereadores que dela quisessem fazer uso. No uso da 

tribuna, o vereador Márcio Rodrigues de Lima iniciou seus comentários: 

que o senhor presidente, que o senhor prefeito Municipal, visitasse o 

Bairro Água Salgada, solicitação esta de uma pessoa; cobrou 

novamente, o complemento da placa da obra da Escola do Bairro Catas 

Altas e que fosse, desta vez por escrito, pois como todos sabem, esta 

não é a primeira solicitação, que recebeu uma reclamação, mas que 

não teve tempo de comprovar a veracidade deste assunto: transporte 

de alunos para a faculdade em Apiaí, que disse o motorista que iria 

parar hoje, por falta de pagamento, e se este assunto for verdade, que 

o responsável tome as devidas providências; cobrou mais uma vez, 

sobre a estrada do senhor Nego; comentou que a estrada do Roberto 

Bairro Ilha Rasa, não sabe se foi enssaibrado; mais uma vez cobrou a  
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Reposição Salarial dos funcionários municipais; falou sobre as Portarias, 

que até ontem, não estavam disponíveis no site de 2015, citou que 

houve uma reclamação da senhora Rosa, do Bairro Panelinhas -

"Saraiva", que segundo ela não tem transporte para buscar seu filho até 

sua residência, e que dá uns dois quilômetros até o local onde passa o 

transporte; explicou suas dificuldades, inclusive que o leva a cavalo, 

cobrou atenção a esta situação, que no mínimo o pegasse em sua 

residência; solicitou ao senhor presidente, para que fosse realizado 

levantamento das Indicações dos vereadores, e quantas foram 

atendidas, para que pudessem notar, o atendimento destas indicações, 

que ao seu ver está baixo; Por fim, falou sobre o Projeto de Lei em 

questão, que foi encaminhado a esta Casa, no mesmo dia da sessão 

Legislativa, que é um projeto de lei que cria cargos e aumenta o 

numero de vagas; que um artigo do conteúdo do texto, "revoga o 

direito dos funcionários públicos municipais, ao vale alimentação", e que 

logo no inicio falou ao senhor presidente que é contra, é um 

retrocesso, e que se deve sempre lutar  para se adquirir direitos; os 

salários já não são altos; que entende que isso não é possível, devido 

as condições do município, mas tem aquilo que é possível de fazer, e 

que a luta seja para regulamentar este direito; pediu ainda para que o 

senhor prefeito tenha um pouco mais de respeito com os vereadores, 

pois mandou com urgência para aprovação no dia da sessão ordinária, 

não dando o tempo que é definido para analise dos vereadores, e que 

se caso fosse posto para a votação, talvez passasse despercebido, este 

artigo, e que fica muito descontente com essa desconsideração. Após, 

ocupou a tribuna o vereador João Alaelson de Melo, que primeiramente 

deixou suas condolências a família da senhora Aparecida, e que em 

consideração a família, seu voto é favorável a Moção de Pesar. Pediu 

ao senhor presidente que o ajude a cobrar suas indicações já feitas, 

inclusive no Bairro Vila Ito, indicação já solicitada quanto as 

manutenções que devem ser feitas, como redes de esgoto, abrigos de 

ônibus, tanto no Bairro Vila Ito, como Distrito de Saltinho, e que deixa 

registrado seu pedido mais uma vez; informou que esteve conversando 

com o Secretário da Saúde, sobre a questão dos medicamentos, pois 

há pessoas, que reclamam de não conseguirem tais remédios, e o 

secretário explicou que nesses meses teve dificuldade, pois os remédios 

são de dose certa; esclareceu sobre o recurso que a Saúde recebia, 

um valor adequado para se manter a rotina, mas que diminuiu o 

repasse, dificultando então a quantidade de aquisição, e não suprindo  
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as necessidades. Pediu ainda para que os senhores vereadores quando 

questionados, esclareçam às pessoas, que essa falta não é uma 

questão do Município, é devido a uma crise do Estado do Programa da 

Saúde, e que o PSF faz dois meses que não estão vindo recursos dos 

agentes, situação essa devido a crise. Em seguida comentou sobre a 

sua indicação de iluminação pública para o Bairro Oliveiras, trecho 

dona Eduarda, até a passarela. Após ocupou a tribuna o vereador 

Nicolas Otavio da Silva, que reforçou também sobre as indicações 

feitas, que algumas foram atendidas, outras não teve resposta; solicitou 

que o senhor presidente levasse até o senhor prefeito no sentido de 

tomar providências. Mencionou novamente sobre o trafego da Avenida 

Cândido Dias Batista, que ainda não teve resposta; citou uma situação 

sobre a necessidade, pois em frente ao local Bar da Ingrid, e toda 

aquela extensão, ficam estacionados vários veículos, dificultando a 

passagem de veículos maiores como carretas, o que acarreta tempo e 

mais atenção dos usuários. Cobrou a antena de sinal de celular para 

todos os Bairros do Município; que este pedido é de todas as pessoas, 

e gostaria de uma resposta se haverá a possibilidade ou não. Gostaria 

de se obter a informação de como é realizada a entrega de Leite e de 

Verduras à população na casa da agricultura, pois soube que algumas 

pessoas foi cortada a distribuição; que gostaria de saber como é feito 

o cadastro, e quais os critérios. Também citou sobre o concurso, se 

realmente realizado, gostaria de saber se haverá vagas para Deficientes. 

Também citou novamente sobre os caminhões que trafegam na estrada 

de Itapirapuã a Ribeira, com excesso de cargas que resultam em peso 

elevado nas estradas, danificando, além do perigo na ponte do Tijuco, 

uma ponte pequena, que talvez possa não suportar o peso, e também 

o descuido com os animais que atravessam a pista, ocasionando 

mortes, pediu para se verificar uma medida de regulamentação para se 

tomar providências. Em seguida ocupou a tribuna o vereador Adauto 

Pedroso de Moura Pina, que reclamou sobre suas indicações não 

atendidas, como a manutenção e colocação de grades na Escola do 

Bairro Antunes para as crianças terem mais segurança, e também sobre 

a Quadra de Esportes que não um banheiro para os usuários; reforça 

que seu pedido de providências, e pediu mais atenção do senhor 

prefeito sobre o atendimento. Após o senhor presidente Mário, retomou 

a palavra informando que todas as reivindicações, solicitações, 

reclamações, levara pessoalmente ao senhor prefeito e responsáveis, 

cobrará do senhor prefeito para que as medidas sejam tomadas. Após  
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consultou a todos os vereadores para que pudessem dispensar o 

intervalo regimental e passassem para a ordem do dia, todos 

concordaram. Colocou em discussão e votação a Moção de Pesar Nº 

001/2015, notando-se que foi aprovada por todos, e será encaminhado 

a Família da Senhora Aparecida esta Moção. Após, informou sobre a 

Carreta de Mamografia, que à partir de segunda-feira estará atendendo 

a todas a mulheres deste Município, com o exame preventivo da mama, 

e que também parece que haverá transporte nos Bairros, que devem 

informar as mulheres para que realizem o exame. Comentou sobre o 

campeonato legislativo, que esta sendo realizado toda sexta-feira, 

sábados e domingos, na Quadra de Esportes de Ribeira; convidou a 

todos para que compareçam. Passou aos aniversariantes: Otavio 

Augusto Spinel Rodrigues de Lima, dia 03 de setembro, filho do 

vereador Márcio. E também Marcia Lilia Lima Oliveira, dia 11 de 

setembro, esposa do vereador Nicolas. Não havendo mais nada a se 

tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, 

convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o 

dia 10 de setembro do corrente ano. Para constar foi lavrada a ata 

que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo secretários. 
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