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ATA DA Nº 60, FOLHA: 01 

Ata da 55ª (Quinquagésima Quinta) sessão ordinária do dia 24 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, 

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, passou ao expediente desta sessão: Resolução Nº 002, de 24 de 

setembro de 2015 (De autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Ribeira). Que “Regulamenta, na Câmara Municipal de Ribeira, o 

Sistema de Controle Interno e dá outras providências”. Em seguida, o 

senhor presidente Mário, consultou a todos os vereadores, para que 

pudessem dispensar a Leitura do Projeto de Lei Nº 07, de 24 de 

setembro de 2015, que “Define obrigação no § 3º e § 4º do artigo 100 

da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 

Nº 62/2009 e dá outras providências”, todos concordaram em 

dispensar. O senhor presidente informou, que o referido projeto de lei, 

esta sendo apresentado e sendo encaminhado as Comissões de 

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

Após colocou a palavra livre, aos senhores vereadores que dela 

quisessem fazer uso. No uso da tribuna, o vereador Nicolas Otavio da 

Silva, iniciou seus comentários: primeiramente pediu desculpas aos 

colegas vereadores, pela sua ausência na sessão extraordinária; que 

não pôde estar presente, devido a um curso de interesse sua profissão. 

Solicitou ao senhor presidente que levasse até o senhor prefeito, umas 

reivindicações da população do Bairro Vila Ito, que solicitam reparos na 

Quadra Coberta, como a lâmpadas, e também materiais  
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esportivos como bolas. Solicitou novamente, providências quanto a 

Avenida Cândido Dias Batista, pois a dificuldade do trafego é grande, 

ainda maior com veículos como carretas e caminhões, e também 

quanto ao risco de acidentes, devido a dificuldade da passagem. Citou 

a importância do desabafo construtivo, e sempre que tem a 

oportunidade de trazer melhorias ao município, o faz. Citou sobre a 

Academia ao Ar Livre: uma solicitação sua, e que foi atendida, só que 
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ao seu ver ela foi montada em um local não apropriado, e 

que gostaria que também lhe fosse perguntado, sobre qual local seria 

mais adequado aos usuários; que também já encaminhou mais um 

pedido de uma nova Academia ao Ar Livre, para o Distrito de Saltinho. 

Gostaria muito que o prefeito, dentro das possibilidades, pudesse enviar 

transporte para a população dos Bairros virem votar na Eleição do 

Conselho Tutelar, que será em outubro, e destacou a importância 

desses profissionais. Após, ocupou a tribuna o vereador Benildo do 

Nascimento, que fez agradecimentos; que através de reivindicações 

desta Casa, o Correio já está com carteiro, que ficou muito contente. 

Também as diárias dos motoristas, solicitadas também em sessão, já 

está sendo regulamentada, com um aumento de quase sessenta e cinco 

por cento. Parabenizou a Escola Municipal “Diógenes”, e os alunos por 

cantarem o Hino Nacional e o Hino de Ribeira, e que desde de o inicio 

do mandato vem pedindo para que se oficialize-se; reafirma este pedido 

mais uma vez. Sobre a Transpen houve respostas, que serão ditas pelo 

senhor presidente, e sobre a Avenida Cândido Dias Batista, endossou o 

pedido do vereador Nicolas Otavio da Silva, e esta situação ficar cada 

vez mais difícil aos usuários, e também perigosa. Mencionou sobre um 

acidente que aconteceu com uma moto que atropelou um menino; 

poderia ter sido pior, mas graças a Deus não foi. Após, ocupou a 

tribuna o vereador Márcio Rodrigues de Lima, que iniciou com seus 

comentários: solicitou informações do senhor prefeito: quando é que o 

engenheiro contratado, comparece, qual a data que ele costuma fazer 

visitas às obras, que teve reclamações de construtores que até hoje, 

não  
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tinham visita do engenheiro da PMR. Outra reclamação: sobre o 

transporte da faculdade que “parece” ter paralisado de novo, por falta 

de pagamento; pediu para que se regularize. Citou que pediu 

informações sobre a UBS de Catas Altas, e até hoje não recebeu 

respostas, pediu para que o senhor presidente cobre mais uma vez ao 

senhor prefeito. Na sessão anterior pediu informações sobre a situação 

dos professores, qual seria o valor dos vencimentos numa jornada de 

quarenta horas semanais. Cobrou mais uma vez sobre o transporte do 

aluno do Bairro Panelinhas, filho da senhora Rosa Platner, reforçou mais 

uma vez. Em seguida, ocupou a tribuna a vereadora Alessandra Brito 

Harps de Oliveira, que solicitou mais uma vez, providências na Escola 

do Bairro Antunes, que desde o ano de dois mil treze, vem solicitando 

providências ao senhor prefeito, e até o presente não foi atendida. 

Existem reclamações de mães, que os filhos estão doentes, devido a 
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água quente, e a poeira da escola, e que a limpeza vem 

sendo realizada por um homem, mas que sua função é monitor. Citou 

que se o Conselho Tutelar juntamente com ela, fizerem um relatório, e 

levá-lo até o Juiz e Promotor de Apiaí, todos sabem que a Escola pode 

fechar, prejudicando as crianças e seu desenvolvimento. Após, ocupou a 

tribuna o vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, que endossou o 

pedido da vereadora Alessandra, sobre providências, na Escola do 

Bairro Antunes, que esta complicada situação e quer que tome 

providências junto a Secretaria da Educação. Cobrou respostas sobre o 

Poço Artesiano do Bairro Areado, que ainda não foi terminado. Em 

seguida, o vereador Márcio, perguntou ao senhor presidente sobre o 

levantamento das indicações realizadas, e a porcentagem das 

indicações atendidas, o senhor presidente Mário respondeu, que foi 

encaminhado ao senhor prefeito para levantamento. O vereador Adauto 

questionou sobre o transporte do filho da senhora Rosinha que ainda 

não foi resolvido, pediu para que olhassem com atenção a situação. 

Após, o senhor presidente Mário retomou a palavra, convidou a todos 

os vereadores para que participassem do Campeonato Legislativo que 

esta sendo realizado  
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na Quadra de Ribeira, as sextas, sábados e domingo. Parabenizou a 

carreta de mamografia, pelo atendimento aproximado de oitocentas 

mulheres que realizaram esse exame; agradeceu ao Governo do Estado, 

aos Profissionais, ao Secretário de Saúde, aos atendentes, e ao senhor 

Prefeito. Noticiou sobre a regularização da entrega de correspondências 

pelos Correios, que já está trabalhando na cidade um novo carteiro, 

uma conquista de todos desta Casa, onde houve várias solicitações, 

vários encaminhamentos. Sobre a Transpen, houve uma resposta que 

não foi totalmente suficiente; que entrou em contato novamente com a 

Empresa, que pediu para que formalizasse o pedido, e a Empresa teria 

que vir ao menos um horário até Ribeira. Sobre a expansão de linha 

telefônica e internet aos Bairros, houve resposta da Vivo (Telefunica), e 

que a expansão está em estudo de viabilidade, e que no momento não 

há projeto para atendimento com serviço móvel em 2015, para o 

Distrito de Saltinho, o Bairros Catas Altas, Antunes, Vermelhos, Almeidas 

e adjacências, nesse município. Em seguida, consultou a todos os 

vereadores para que pudessem dispensar o intervalo regimental e 

passassem para a ordem do dia, e todos concordaram. Informou que 

está a disposição à dotação orçamentária da Empresa Sabesp, para 

quem tiver interesse. Passou-se a discussão e após a votação a 

Resolução Nº 002, de 24 de setembro de 2015 (De autoria da Mesa 
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Diretora da Câmara Municipal de Ribeira), notando-se que foi 

aprovado por unanimidade. Sobre o Projeto de Lei Nº 07, de 24 de 

setembro de 2015, encaminhou as Comissões. Após, mencionou que 

todas as reivindicações, solicitações, reclamações, levará pessoalmente 

ao senhor prefeito e responsáveis. Passou ao aniversariante: vereador 

Nicolas Otavio da Silva, no próximo dia oito de outubro. Convidou a 

todos para participarem da Festa em Louvor a Nossa Senhora 

Aparecida, do Bairro Morro Grande, nos dias onze e doze de outubro. 

Por fim, solicitou ao vereador Sávio, ler a boa noticia, que se trata do 

recape do asfalto, de Capão Bonito até Ribeira, no valor de R$ 

88.141.870.97, trecho: Capão Bonito – Guapiara – Apiaí – Ribeira, do KM 

225,30 ao KM 261,50, com 36,20 KM de  
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extensão – vigência 24 meses. 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 oito de 

outubro do corrente ano. Para constar foi lavrada a presente ata que 

vai assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo secretário. 

 

Mário Aparecido de Oliveira – Presidente 

 

Sávio Dias Batista – 1º Secretário 

 

João Alaelson de Melo – 2º Secretário 


