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ATA DA Nº 58, FOLHA: 01 

Ata da 54ª (Quinquagésima Quarta) sessão ordinária do dia 10 de 

setembro 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, 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, passou ao expediente desta sessão: encaminhou as Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação e, Orçamento, Finanças e Contabilidade, 

o Projeto de Lei Nº 006, de 12 de agosto de 2015, que “dispõe sobre 

a alteração da Lei Nº 368, de 22 de dezembro de 2006, criando cargos 

e/ ou aumentando número de vagas em cargos de provimento efetivo, 

no Quadro de pessoal do Município de Ribeira-Estado de São Paulo.” 

Revoga o artigo 159, da Lei Nº 368, de 22 de dezembro de 2006 e dá 

outras providências.” Encaminhou o referido projeto às comissões, para 

que se reúnam e elaborem o Parecer, e se necessário, convocará uma 

sessão extraordinária para votação deste projeto de lei. Em seguida, 

solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura das Indicações 

Nº 16/2015, de autoria do vereador Benildo do Nascimento, que 

indicou a necessidade de disponibilização de sala ou local adequado, 

com facilidade de acesso ao público, para que seja utilizada como um 

centro de exposição de todos os trabalhos artesanais produzidos nos 

vários cursos que são oferecidos no Município, e a de Nº 17/2015, de 

autoria do vereador João Alaelson de Melo, que indicou a necessidade 

de aumentar a diária dos motoristas da Prefeitura, que viajam para 

localidades fora do Município, a fim de prestar serviços. Em seguida o 

senhor presidente Mário colocou a palavra livre para  
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os vereadores que dela quisessem fazer uso. No uso da tribuna, o 

vereador Benildo do Nascimento parabenizou primeiramente a iniciativa 

do governo, em ter disponibilizado a Carreta de Mamografia “Mulheres 

de Peito”, no período de trinta dias nesta cidade, para todas as 

mulheres realizarem esse exame tão importante. Solicitou informações 

do presidente Mário, a respeito das solicitações do DER, TRANSPEN, E 
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CORREIOS, se há alguma resposta, e se caso não tiver, 

providências precisam ser tomadas; que há serviços que não estão 

sendo realizados, como os pontos de ônibus- “abrigos” que foram 

retirados e não mais colocados; mais horários do ônibus Transpen, e a 

entrega de correspondências por “carteiro”, que não está sendo 

realizada. Parabenizou o Campeonato da Quadra e aos organizadores. 

Falou também sobre a boa nova, conquistada na semana anterior, que 

é a isenção de taxa de pedágios dos veículos da PMR, conforme 

determina e disponibiliza a Portaria da Artesp; citou como é importante 

esta isenção, pois reduz muito os gastos; disse ainda que, sempre é 

necessário trazer melhorias ao Município. Parabenizou também a 

iniciativa do vereador Adauto, em ajudar a família de uma pessoa que 

tem um grave problema de saúde. Após, ocupou a tribuna o vereador 

Márcio Rodrigues de Lima, que iniciou seus comentários, da seguinte 

forma: que ouviu reclamações sobre a cancha de Malha, que não foram 

tomadas providências, sendo que  ainda esta sendo utilizada por 

terceiros. Cobrou novamente a iniciativa de providenciar o transporte 

para o aluno do Bairro Panelinhas. Também cobrou mais uma vez a 

colocação de placa na obra da Escola do Bairro Catas Altas, que esta 

faltando o complemento. Cobrou também a reposição salarial. Solicitou 

uma informação referente a Lei da Jornada de Trabalho dos 

professores, que desde de dezembro de 2013 ainda não foi atendida, 

sendo que sua pergunta é a seguinte: se trabalhar 40 horas, qual será 

o valor do salário. Falou sobre o Projeto de Lei, que será encaminhado 

as Comissões, que devido a este prazo dará mais tempo aos senhores 

vereadores para eles pensarem; que houve questionamentos de pessoas 

dizendo que este direito  
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não está sendo pago, mas ele mesmo orienta que a questão não é que 

não está pagando, mas que esse direito existe, e que um dia pode ser 

regulamentado. Sobre a reunião acerca deste projeto que inclusive seria 

com a presença do senhor prefeito, que esteve na sexta-feira passada 

até as cinco e meia da tarde e não compareceu ninguém, mas que 

soube que depois vieram e se reuniram, e que infelizmente não pôde 

debater sobre o assunto. Pediu ao senhor presidente que marque 

novamente com o senhor prefeito uma nova reunião, para que possa 

esclarecer e tirar suas dúvidas. Perguntou ao senhor presidente como 

ficou a questão do terminal rodoviário, que não ficou bem esclarecido 

este assunto, pois o senhor prefeito não deu uma resposta definitiva. 

Também citou sobre  Requerimento seu enviado a PMR, que até o 

presente não foi respondido; citou sobre seu descontentamento, pois de 

acordo com a Lei de Acesso a Informação, o prazo é de vinte dias, e 
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que se caso, dentro este prazo  não se possa responder, o 

correto seria informar. No uso da tribuna o vereador Adauto Pedroso 

de Moura Pina, iniciou seus assuntos: fez reclamações sobre a Quadra 

de Esportes do Bairro Saltinho, pois há manutenções que são 

necessárias, como manutenção de banheiro, e traves. Solicitou 

informações sobre o Poço Artesiano do Bairro Areado, que levaria água 

tratada aos moradores, que já faz uns cinco meses e ainda não foi 

finalizada. Cobrou mais uma vez sobre a Escola do Bairro Antunes, 

sobre os alambrados, que as crianças saem as ruas, e não tem uma 

atenção maior; e também a Quadra de Esportes. Reforçou o pedido de 

aluno, filho de Dona Izaira, com cinco anos de idade; que esteve em 

sua casa, e constatou que essa criança vem a pé até o local do 

transporte; pediu mais atenção a este pedido. No uso da tribuna o 

vereador João Alaelson de Melo, iniciou agradecendo as conquistas, que 

o Governo do senhor prefeito Jonas está conseguindo, como a Carreta 

de Mamografia, pela Saúde de Ribeira, e também a importância 

economicamente falando, sobre a isenção de pedágios e taxas dos 

veículos da PMR; disse que criticas são necessárias, mas se positivas.  
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Falou sobre sua indicação, pois também já foi motorista e sabe que as 

diárias não davam,  os custos são grandes; que este pedido é muito 

necessário. Citou sobre o comentário do vereador Márcio, que alguns 

assuntos já foram levantados, mas que as indicações também são 

necessárias e quando há possibilidade, são atendidas pelo senhor 

prefeito. Também disse da importância do atendimento da DER, em 

colocar novamente os pontos de ônibus “abrigos”. Também comentou 

sobre a indicação do vereador Adauto, sobre providências na Escola do 

Bairro Antunes e manutenção da Quadra do Saltinho. Pediu para que 

os senhores vereadores ajudem como puderem solicitando também 

recursos, para melhoria de Ribeira, pois vontade todos têm, mas é 

necessário o empenho para que as coisas se concretizem. Em seguida, 

o senhor vereador Benildo solicitou a seguinte informação: sobre a 

necessidade de um Banco em Ribeira,  e perguntou ao senhor 

presidente Mário, se há alguma informação. Em resposta o senhor 

presidente disse, que esteve com o senhor prefeito em Apiai, em alguns 

Bancos, para ver se existe algum interesse em instalar um posto de 

atendimento, e que houve sim interesse por parte do Banco do Brasil 

em instalar um PAB, mas que seria necessário a instalação em prédio 

público, e existe a possibilidade de parceria com a cidade de Itapirapuã 

Paulista. Que todas essas questões estão sendo estudadas para ver a 

possibilidade de atendimento. Retomou seus comentários levantados na 
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sessão, como a ausência de um carteiro, já mencionado 

anteriormente, que houve cobranças, e pedidos com encaminhamento 

aos órgãos de comunicação, e o melhor é que já esta designado um 

carteiro para esta cidade, e logo os serviços serão normalizados. 

Também comentou sobre o sucesso do Campeonato Legislativo, a 

Quadra de Esportes sempre cheia, bem organizado, várias equipes 

participando. Convidou a todos para comparecem, pois é um bom 

programa em família. Também comentou sobre o exame de mamografia, 

que a Carreta Mulheres de Peito, está disponível a todos que quiserem 

faze este exame, ficara no prazo de trinta dias, em Ribeira. Mencionou 

também sobre o Poupa-tempo Rural que se  
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encontra na Praça de Ribeira, com os cadastros de terra-  o Car, 

atendendo a todos esta semana. Todas as reivindicações, solicitações, 

reclamações, levará pessoalmente ao senhor prefeito e responsáveis. O 

vereador Márcio, ocupou a tribuna novamente e  solicitou informações 

sobre a reforma da UBS de Saltinho, que está paralisada. Disse 

novamente sobre o terminal rodoviário, que disse que já teria visto um 

terreno, e que seria feito, mas foi devolvido o dinheiro, e que as 

informações não batem, sempre controversas. 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 vinte e quatro de setembro do corrente ano. Para constar foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e 

segundo secretários. 
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