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Ata da 56ª (Quinquagésima Sexta) sessão ordinária do dia 8 de outubro 

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. Após, passou-se aos trabalhos: o senhor presidente solicitou 

ao primeiro secretário, que procedesse a leitura da Mensagem e Projeto 

de Lei Nº 08, de 30 de setembro de 2015, que "estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Ribeira, para exercício de 2016", que após sua 

leitura, foi encaminhada as Comissões de: I - Constituição, Justiça e 

Redação, composta por: Presidente Benildo do Nascimento, Relator 

João Alaelson de Melo, Membro Alessandra Brito Harps de Oliveira, II - 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta por: Presidente João 

Alaelson de Melo, Relator Sávio Dias Batista, Membro Nivaldo de Jesus. 

Após, o senhor presidente citou sobre o projeto de lei nº 07, de 24 de 

setembro de 2015, que "define obrigação de pequeno valor atendendo 

ao disposto no § 3º e § 4º do artigo 100 da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e dá outras 

providências, este referido projeto foi encaminhado as Comissões para 

analise e parecer técnico. Citou que hoje o senhor prefeito irá explicar e 

esclarecer as dúvidas, caso ocorram. Em seguida, o senhor presidente 

colocou a palavra livre aos vereadores que dela quisessem fazer uso. 

No uso da tribuna o vereador Nicolas Otavio da Silva, iniciou seus 

comentários; solicitando ao senhor prefeito, que realizasse a 

manutenção na passarela Ribeira-Vila Ito, pois há vários pedidos dos 

usuários, como a roçada, a limpeza em sí, que trará mais segurança aos 

que utilizam em diversos horários, e com este clima quente, há riscos de 

animais como cobras; solicitou a manutenção da estrada de Ribeira-

Catas Altas, pois todos sabem a dificuldade que está o trafego; citou 

que sabe das dificuldades enfrentadas pela PM, mas que se houver 

possibilidades, dê uma atenção. Também comento que na chegada 

do Bairro Catas Altas, á esquerda, existe um esgoto, que é necessário 

ser visto, pois com o clima quente, enche de mosquito, que a tubulação 

deve ter sido rompida; que a população local pede para que tome 

providências. Parabenizou a equipe de Esportes, o torneio que foi bem 

realizado, com participações de vários lugares. Comentou sobre os  
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Ciclistas de Ribeira, que ficaram chateados, pois não fazem parte da 

programação da festa. Após, ocupou a tribuna o vereador Márcio 

Rodrigues de Lima, que iniciou seus comentários: perguntou ao senhor 

prefeito sobre o concurso público do ano de dois mil e doze e se as 

vagas existentes, foram preenchidas. Perguntou sobre o aterro sanitário, 

pediu para informar como esta a situação, e se há perspectiva para um 

novo aterro. Perguntou mais uma vez sobre a situação dos professores, 

que atualmente trabalham 30 h/semanais, e recebem o piso nacional 

integral, porém no ano de dois mil e treze saiu uma nova Lei com a 

opção de jornada de quarenta horas, e sua pergunta é se o professor 

optar ou for requisitado a trabalhar a jornada semanal de quarenta 

horas, qual será o valor do seu salário. Recebeu uma reclamação, além 

das horas extras que o funcionário tem, que ao seu ver já entende que 

incorporam ao salário, existem funcionários que não fazem além 

daquelas horas, porém ganham horas extras a mais das que já 

recebem, não sabe se é verdade, e pede informações sobre essa 

questão, ou averiguação por parte da PM. Em seguida, ocupou a 

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

assunto de suas indicações, se foram atendidas ou não: a ponte do 

Bairro Panelinhas gostaria de saber se existe a possibilidade de ser feita. 

Cobrou sobre as casas do Bairro Maritacas, que as obras estão paradas. 

Pediu informações sobre o atendimento odontológico, que seria para o 

Bairro Catas Altas ou Antunes, e perguntou se tem há a possibilidade de 

ser realizado esse atendimento. Solicitou informações sobre água 

tratada do Bairro Areado, pois o poço artesiano está feito, se existe a 

possibilidade de fornecimento para a população. Também citou sobre 

a manutenção das Quadras de Esporte dos Bairros Vila Ito, Saltinho e 

Antunes se existe a possibilidade de ser atendido. Perguntou sobre o 

Acessa SP do Bairro Antunes, se há possibilidade de ser montado. 

Perguntou se existe também a possibilidade de lajotamento para o 

Bairro Almeidas. Deixou seus agradecimentos, primeiramente a Saúde 

de Ribeira, pela iniciativa da realização de exames de mamografia a 

todas as mulheres deste Município; que esteve com o Secretário da 

Saúde, que noticiou terem sido realizados mil e duzentos exames. Após, 

o senhor presidente Mário retomou a palavra, e como houveram 

questionamentos por parte dos vereadores, convidou o senhor prefeito 

Jonas Dias Batista para que ocupasse a tribuna, e pudesse responder e 

informar sobre os questionamentos levantados, e também sobre o 

projeto de lei, que está em trâmite. O senhor prefeito ocupou a tribuna, 

cumprimentou a todos os presentes, e iniciou sua fala. Iniciou 

lembrando sobre o mês que estamos, mês de aniversário de Ribeira, que 

completa cento e cinco anos de Emancipação Política e 

Administrativa, e dentro das possibilidades está fazendo melhorias para 

a população. A situação hoje de municípios pequenos, não é simples,  
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mas com planejamento, haverá comemorações para o Aniversário da 

cidade. Gostaria de poder oferecer mais ao município, mas as 

dificuldades não estão fáceis, passou o cronograma da festa, e 

convidou a todos os vereadores para que participassem. Comentou 

sobre o musical FROZEM realizado pelas crianças, com a participação 

de cento e setenta e nove crianças, um grande espetáculo que teve 

uma participação conjunta muito grande. O torneio correu bem, com 

várias participações da região. No próximo dia onze haverá o desfile 

escolar, um domingo a tarde as cinco horas, com aproximadamente 

trezentas crianças se tudo correr bem. No dia dezoito haverá pela 

manhã, corida pedestre, e no período da tarde, no estádio de futebol, 

o encontro da seleção master do Estado de São Paulo, com a seleção 

master de Ribeira, dentre os nomes confirmados estão: Miler, Ademar, 

Tupãzinho, Celio Silva, Claudemir, Airton Lira, Jiló, Gilmar, Pavão, Flávio, 

Adailton, Inei, e talvez mais alguns. No dia vinte será celebrada a missa 

de ação de graças, ás dezenove horas, e após, as vinte horas, a Sessão 

Solene da Câmara, que será realizada no salão paroquial, cerimônia 

esta em que será entregue o Titulo de Cidadão, ao nobre Deputado 

Edson Giriboni. No dia vinte quatro terá o Baile com a Banda New York, 

e no dia vinte e cinco a parte esportiva, futebol com as escolinhas, e no 

período a tarde - Curitiba e Juniores, e a noite o show na praça Major 

Agostinho, em que se apresentará a dupla sertaneja Major e Matinhos, 

Elias e Cristim e Mateus e Cristiano, e logo após, encerrando, o show 

pirotécnico. Agora as questões levantadas como o ciclismo, não houve 

programação, pelo motivo de economia, o que torna-se caro para a 

nossa realidade, que está organizando, e será feito, numa data breve. 

Está trabalhando e também negociando dividas, e sempre atento para 

que o município não venha sofrer as consequências. Noticiou em 

seguida, sobre os cursos que vão ser realizados pelo SENAI, oferecidos 

pela PM, no custo de oitenta mil reais, todos com certificado, os cursos 

são: costura, eletrotécnica, modelagem íntima, elétrica, manutenção 

industrial, e corte e costura. Mencionou sobre a Carreta do Governo do 

Estado, realizando as mamografias em todas as mulheres do município 

com idade acima de trinta e cinco anos, e também foram atendidos 

municípios vizinhos, como: Itaóca, Itapirapuã, e Adrianópolis; que a 

vinda da Carreta foi um grande esforço político do Secretário da 

Saúde, e também do Deputado Samuel Moreira, oferecido 

gratuitamente. Os casos que tiveram algum problema, serão 

encaminhados para dar continuidade ao tratamento. Levantou a 

questão do apoio dos vereadores e da Câmara, muito importante, 

como Emendas. Sobre a academia ao ar livre, esta em fase de 

conclusão, uma iniciativa do vereador Nicolas, mas quem ganhou foi a 

população. Também a uma Emenda da vereadora Alessandra, do 

Deputado Marquezeli, em acompanhamento, que será destinado a  
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Agricultura. Existem também algumas emendas do Estado, mas como 

todos sabem, o estado está em dificuldades, e que deixou de 

arrecadar grande valor, devido a atual situação, e sem crescimento o 

país não desenvolve. Após falou sobre os pedidos do vereador Nicolas: 

quanto a roçada informou que o presidente entrou em contato com 

DER, e espera-se que elem venham o mais rápido possível. Na estrada 

de Catas Altas, recentemente, foi feito um "tapa buraco", mas devido 

as chuvas se desfizeram, a seu ver neste momento não há perspectiva 

para o governo, investir nessa questão, uma vez que conversou 

juntamente com o prefeito de Itapirapuã João Batista, com o 

governador Geraldo Alckmin, que concluíram com todos os problemas 

que vem enfrentando o Estado, neste momento não tem recursos. Mas 

a boa noticia é que a estrada de Ribeira a Apiaí, teve informações que 

dentro do prazo de quinze dias, o governador dará a ordem de serviço 

para que iniciem a obra. Está em andamento a obra da creche, no 

Bairro Vila Ito, também será em breve construído um posto de 

atendimento no Bairro Vila Ito. Passou-se as questões levantadas pelo 

vereador Márcio: sobre o concurso e expectativa de vagas, que 

dependem de outros fatores, como de orçamento, explicou as 

questões sobre este assunto, como por exemplo os custos, e que nos 

dias de hoje, só dá para manter o funcionalismo. Sobre o aterro 

sanitário, é uma grande questão, e que esta tentando junto com o 

Governo Federal fazer um projeto, para que possa trazer recurso. Aos 

professores, respondeu que fazem a carga horária que esta aí, e não 

pretendem aumentar a carga horária. Sobre as horas extras, é 

necessário se fazer uma reforma administrativa, para incorporar ao 

salário fixo, e aqueles que fizerem hora extra, haverá acréscimo. Passou-

se as questões levantadas pelo vereador Adauto: sobre a ponte do 

Bairro Panelinhas, está na programação para este ano, espera-se logo 

concluir. Casas do Bairro Maritacas, é uma obra de plano do Governo 

Federal, e que o repasse do governo, está sendo devagar, e é claro 

que isso atrapalha o andamento; que a participação da PM é comprar 

o terreno, projeto de instalação de energia, e também do fornecimento 

de água. Sobre atendimento odontológico, está estudando o local, já 

foi visto um imóvel, mas existe a questão financeira. Sobre o 

fornecimento de água tratada para o Bairro Areado, explicou que é um 

projeto para o ano que vem, com recursos próprios da PM. A reforma 

das quadras: que esta previsto é do Bairro Saltinho. O Acessa do Bairro 

Antunes, é necessário primeiramente resolver sobre a internet; entrou 

em contato com o Ministério de Comunicações e não há projetos 

novos, e o Governo do Estado, está restrito a gastos. Lajotamento do 

Bairro Almeidas: é Emenda Parlamentar, inclusive pediram para que 

enviasse documentos, mas o problema é estar no CADI, e está tentando 

resolver. Explicou que no ano de dois mil e nove, houveram gastos que  
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não foram adequados na competência de um convenio, e hoje a 

secretaria esta pedindo a devolução desse recurso; que o valor é de 

trezentos e noventa e nove mil reais; que sua iniciativa foi de procurar o 

governador, e juntos conversaram, que pela lógica deveria devolver 

esse recurso dentro de seu mandato, no valor de quarenta mil reais por 

mês, que pediu um prazo maior ao governador, que está verificando 

com jurídicos essa possibilidade; que ficaram empenhados para 

estender esse prazo. Também há uma prestação de contas, no valor de 

cento e oitenta mil reais, de uma obra que foi bem executada apenas 

o pagamento foi feito errôneo, do ano de dois mil e nove, mas está 

tentando também amenizar essa questão. Após o senhor prefeito 

colocou-se a disposição dos vereadores para perguntas. O vereador 

Márcio perguntou se haverá a realização de um novo concurso. O 

senhor prefeito respondeu que necessita de um novo concurso, e que 

há a exigência a certos cargos, como na área da saúde, e que está 

analisando. O vereador Márcio perguntou, quanto aproximadamente o 

senhor prefeito conseguirá arrecadar no ano que vem de ISS, com a 

obra do asfalto que irá entrar. O senhor prefeito respondeu, que irá 

verificar qual a quantia para o Município de Ribeira, valor diferente de 

Apiaí, esclareceu que o recurso vem para Apiaí, e depois é transferido 

para Ribeira, mas espera-se que seja um valor significativo. Após o 

senhor presidente Mário perguntou ao senhor prefeito, sobre o carteiro 

que depois de muita luta, hoje voltou as entregas, mas recebeu 

reclamações quanto as numerações das casas. Perguntou se haveria a 

possibilidade de a PM, exigir ou providenciar para que as casas tenham 

as numerações corretas, pois muitas correspondências são devolvidas, e 

a Rua Sebastião Cardim Filho, dado este nome a algum tempo, ainda 

não foi colocado placa de identificação, e as correspondências 

daquela rua estão sendo devolvidas justamente por não se identificar 

com placas e também numerações, solicitou ao prefeito providências.  

Em resposta, o senhor prefeito respondeu que irá tomar as medidas 

necessárias o mais rápido possível. Quanto a numeração das 

residências, terá que pedir a colaboração dos moradores, pois a 

obrigação é do morador, mas é claro que não é custo elevado, e se 

tiver organização, pesquisas de preço, poderá fazer, e os moradores 

que tiverem condições também colaborarem. No Bairro Vila Ito, terão 

de ver sobre as numerações, ou com a Elektro ou com a Sabesp, para 

que possam ter as numerações. Outra novidade do senhor prefeito, 

uma lei a ser criada com o auxilio do Itesp na área do Distrito de 

Saltinho, irá ser oficializada junto ao IBGE. Em seguida, o senhor prefeito 

passou as explicações do Projeto de Lei Nº 07, de 24 de setembro de 

2015, que "define obrigação de pequeno valor "precatórios", esclareceu 

que não podem confundir precatória alimentícia, e precatória de 

empresas, alimentícia são pagas com preferências sobre todas as  
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demais, precatórios de empresa tem um prazo maior, e que a 

preocupação de alguns com ações é desnecessária uma vez que a PM 

tem que pagar de todas as ações. Em seguida o senhor presidente 

Mário retomou a palavra, consultou a todos os vereadores para que 

pudessem dispensar o intervalo regimental, todos concordaram. O 

senhor presidente informou que nesta sessão não haverá matéria a ser 

apreciada pelos nobres vereadores, após parabenizou Ribeira, pelos 

seus cento e cinco anos de Emancipação Política e Administrativa no 

seu dia vinte de outubro, convidou a todos os vereadores para que 

comparecessem na sessão solene, as vinte horas,  onde será dado o 

Titulo de Cidadão Ribeirense ao Deputado Edson Giriboni, a ser 

realizada no salão paroquial, a missa de ação de graças, as dezenove 

horas na Igreja Matriz. Após parabenizou e agradeceu ao Chiquito, que 

vem realizando um importante trabalho a população e ao Município de 

Ribeira e Itapirapuã Paulista, realizando três horários de Ribeira a 

Itapirapuã. Deixou seu pesar a Família do senhor Valdo Mariano, que 

perdeu seu filho essa semana, em um acidente de moto, na SP-250. 

Parabenizou os novos conselheiros eleitos domingo passado, que todos 

realizem um bom trabalho atendendo a criança e o adolescente. 

Passou-se aos aniversariantes: Itamar Santos de Moura Pina, no dia 

dezoito de outubro, filho do vereador Adauto, vereador Benildo do 

Nascimento, no dia dezenove de outubro, e também Larine Melo, no 

dia vinte e quatro de outubro, filha do vereador João Alaelson. O senhor 

presidente ainda colocou-se a disposição da palavra aos vereadores: O 

vereador Márcio comentou que ao seu ver existem alguns ponto sobre 

o projeto de lei, que discorda, mas que ao seu ver foi interpretada de 

outra maneira pelo senhor prefeito, poderia discutir ainda sobre o 

projeto, mas sendo encaminhado as comissões, as mesmas o fará, e 

convida aos presentes para que participem quando forem votar. Após 

o senhor presidente encerrou os trabalhos, não havendo mais nada a se 

tratar declarou encerrada a presente sessão, convocando a todos para 

a próxima sessão ordinária, prevista para o dia vinte e nove de outubro 

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 - 1º Secretário. 

 

João Alaelson de Melo -2º Secretário.  


