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Ata da 08ª (Oitava) sessão extraordinária do dia 17 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. O senhor presidente, 

passou ao expediente desta sessão. Solicitou ao primeiro secretário que 

procedesse a leitura da Emenda Supressiva Nº 01/2015, de autoria do 

vereador Márcio Rodrigues de Lima, com a seguinte redação: que 

“suprima-se o constante no segundo parágrafo do enunciado do Projeto 

de Lei Nº 006, de 12 de agosto de 2015, em que consta o seguinte: 

“Revoga o artigo 159 da Lei 368 de 22 de dezembro de 2006 e dá 

outras providências.” Em seguida, solicitou ao Relator da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, vereador João Alaelson de Melo, que 

procedesse a leitura do Parecer, sobre o Projeto de Lei Nº 006, de 12 

de agosto de 2015, enviado pela PMR, que “Dispõe sobre a alteração 

da Lei 368, de 22 de dezembro de 2006, criando cargos de provimento 

efetivo, no quadro de pessoal do Município de Ribeira – Estado de São 

Paulo;” e “Revoga o artigo 159 da Lei 368, de 22 de dezembro de 

2006, e dá outras providências.” O conteúdo deste parecer foi técnico, 

e a Comissão foi favorável à aprovação deste projeto na íntegra. Após, 

o senhor presidente solicitou ao Relator da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, vereador Sávio Dias Batista, que procedesse a 

leitura do Parecer sobre o Projeto de Lei Nº 006, de 12 de agosto de 

2015, enviado pela PMR, que Dispõe sobre a alteração da Lei 368 de 

22 de dezembro de 2006, criando  
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cargos de provimento efetivo, no quadro de pessoal do Município de 

Ribeira – Estado de São Paulo;” e “Revoga o artigo 159 da Lei 368, de 

22 de dezembro de 2006, e dá outras providências.” O conteúdo deste 

parecer foi técnico, e a Comissão foi favorável à aprovação deste 

projeto na íntegra. Passou-se para a Ordem do Dia: Após, colocou em 

discussão e votação a Emenda Supressiva Nº 01/2015. Na discussão, o 

vereador Márcio comenta que o projeto de lei já foi bem discutido, e 
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que ele, pelo motivo do senhor prefeito não querer discutir ou 

conversar, pela sua falta de humildade e teimosia, em sua opinião, 

deveria permanecer o artigo 159, e que revogá-lo é retrocesso; que irá 

abster-se da votação para aprovação do projeto. Passando a votação, 

foram cinco votos desfavoráveis (Adauto, Benildo, Mário, João Alaelson, 

e Sávio) à Emenda, e dois votos favoráveis (Alessandra e Márcio), 

Notando-se que foi reprovada a Emenda Nº 01/2015. Após, colocou em 

discussão e votação o Parecer da Comissão de Constituição Justiça e 

Redação, e os vereadores: Márcio e Alessandra abstiveram-se de votar, 

verificando-se então que foi aprovado por cinco votos favoráveis 

(Adauto, Benildo, Mário, João Alaelson, e Sávio). Passou-se ao Parecer 

da Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade, que foi colocado 

em discussão e após em votação, com o seguinte resultado os 

vereadores: Márcio e Alessandra abstiveram seus votos, notando-se que 

o Projeto foi aprovado por cinco votos favoráveis (Adauto, Benildo, 

Mário, João Alaelson, e Sávio). 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. 

 

Mário Aparecido de Oliveira – Presidente. 

 

Sávio Dias Batista – Primeiro Secretário. 
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João Alaelson de Melo – Segundo Secretário. 


