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ATA Nº11, FOLHA: 01

Ata da 10ª Décima Sessão Ordinária do dia 29 de Junho de

2017, da 17ª Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal

de  Ribeira,  Estado de  São Paulo. Com o senhor  Benildo  do

Nascimento  na  presidência,  foi  feita  a  chamada  em  que  se

constatou a presença dos seguintes vereadores: Adauto Pedroso

de Moura Pina, Ari Godoy dos Santos, Benildo do Nascimento,

Cesar  Rodrigues  de  Assis,  Márcio  Rodrigues  de  Lima,  Nicolas

Otavio da Silva,  Sávio Dias Batista,  Sidnei  da Guia Pereira  dos

Santos, e Vicente Amâncio Ribeiro. Após verificar o número legal

de vereadores presentes, o senhor presidente sob a proteção de

Deus, declarou aberta a sessão, pediu ao vereador Sidnei da Guia

Pereira dos Santos, que iniciasse com uma Oração. Após solicitou

ao primeiro secretário Sávio Dias Batista que procedesse a leitura

da ata da sessão anterior, que após a sua leitura e votação, foi

aprovada  por  todos  os  vereadores.  O  senhor  presidente

agradeceu a presença senhores: João Augustinho, senhor Marlos,

ex-vereador  João  Alaelson  de  Melo,  Professor  José  Armando.

Após passou ao  expediente  desta sessão informando sobre  o

segundo turno de discussão e votação do  Parecer Nº 02-2017

das  Comissões  de  Constituição  Justiça  e  Redação,  Orçamento

Finanças  e  Contabilidade  que  “Dispõe  sobre  as  Diretrizes

Orçamentárias para  o  exercício  de  2017,  e  dá  outras

providências”, a leitura do parecer foi suspensa, já realizado na

sessão  anterior.  Em  seguida  o  senhor  presidente  colocou  a

palavra livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Após irá
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convidar o ex-vereador João Alaelson de Melo, para que ocupe a

tribuna  para  dar  conhecimento  e  explicações  de  seu  trabalho

desenvolvido  na  PMR.  No  uso  da  tribuna  o  vereador  Vicente

Amâncio Ribeiro, explicou sobre a situação da utilização da Escola

do Bairro Saltinho, a Escola é Estadual, mas uma sala é utilizada

para o Municipal,  e que esta  sala  esta  em situações de risco,

requer urgente uma manutenção, e que há rachaduras em muro

e grande possibilidade de ter queda. Também mencionou sobre a

falta de produtos de limpeza para banheiro, e que a responsável

pela limpeza esta lavando apenas com água, e que isto pode ser

resolvido. Falou sobre a Ponte do senhor Agenor, não dá para ser

utilizada, em ocasião que precisou trafegar, teve de ser carregado,

e que as travessas da Ponte já foram conseguidas, só é necessário

a mão-de-obra. Falou sobre o Bueiro do senhor Aristeu necessita

muito  ser  feito,  como  também  a  estrada  do  senhor  José

“cadeado”. Deixou seus agradecimentos ao Secretário de Saúde –

Alan Dias Fogaça, e ao senhor Prefeito Jonas Dias Batista, pelo

atendimento  em  sua  solicitação  de  sacolinhas  na  entrega  de

medicamentos  na  Unidade  de  Saúde.  No  uso  da  tribuna  o

vereador  Ari  Godoy  dos  Santos,  solicitou  a  pedido  de  Dona

Conceição que fosse retirado terras de seu terreno e se propôs há

pagar o dia pelo serviço. Solicitou o transporte de Saltinho para

Ribeira, pois antigamente era disponibilizado. Também solicitou as

caixas de luz, que foram prometidas a algumas pessoas do Bairro

Saltinho,  e  ainda  não  foram  entregues.  Solicitação  do  Bairro

Coelhos é sobre passarela, já ocorreu de aluna cair na água, pois
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atravessa  em  cima  de  uma  “pinguela”.  No  uso  da  tribuna  o

vereador  Márcio  Rodrigues  de  Lima,  iniciou  solicitando  sobre

bancos  e  mesas  no  espaço  próximo a  igreja,  do  Bairro  Catas

Altas,  uma  área  de  lazer,  se  houver  possibilidade.  Solicitou

informações  da  PMR:  o  quanto  de  ISS  já  foi  arrecadado  em

virtude da obra da SP-250 no trecho de Ribeira-Apiaí, informou

que  no  Portal  da  Transparência  –  Portal  do  Cidadão  essa

informação demora  alguns  meses  para  estar  disponível,  e  fica

disponível apenas o valor global. No uso da tribuna o vereador

Adauto Pedroso de Moura Pina,  informou que esteve em São

Paulo,  junto  com Vice-Prefeito  Mário  Aparecido  de  Oliveira  e

Vereador  Sávio  Dias  Batista,  e  que  levaram alguns  Ofícios  ao

gabinete  da  Deputada  Rita  Passos,  que  foram:  uma  Patrulha

Agrícola para a Casa da Agricultura, um veículo Sprinter para o

Cras,  e  para  o  Conselho  Tutelar  um  veículo,  e  kit  como

bebedouro, computador, e outros, e também cobraram sobre a

Recuperação e Obra da SP-250 Ribeira-Apiaí, que alguns trechos

não foram bem executados, e outros não foram feitos, e também

explicações da Ponte da entrada para o Bairro Saltinho, e Areado

e outros. Fez indicação verbal ao senhor Prefeito Jonas: limpeza

do Campo de Esportes  do Bairro  Almeidas,  para  utilização de

treinos devido ao Campeonato.  Cobrou mais uma vez sobre a

estrada  do  Bairro  Salitro  que  precisa  ser  refeita.  Solicitou

informações qual o cargo e função do ex-vereador João Alaelson

de Melo.   Após o senhor presidente Benildo convidou ao ex-

vereador  senhor  João  Alaelsonde  Melo  para  que  ocupasse  a
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tribuna  para  dar  explicações  acerca  de  seu  cargo  e  função

exercida na PMR. No uso da tribuna o vereador João Alaelson de

Melo, cumprimentou a todos informou que é concursado na PMR

trabalha  há mais  de  vinte  e  cinco  anos,  e  seu  cargo  é  o  de

motorista atualmente é encarregado de limpeza e restauração do

Bairro Vila Ito, não é Secretário e não recebe seu salário como

Secretário, exerce essa função a pedido do senhor prefeito, e para

ajudar a população. Falou sobre o programa de recuperação do

Bairro Vila Ito: serão todas as ruas, a Quadra de Esportes que

necessita  de  reforma,  com  recursos  adquiridos  pelo  senhor

prefeito, as etapas serão: licitar os materiais, a mão de obra será

com pedreiros (empreita) do município, a passarela do seu inicio

ao fim será restaurada. Explicou sobre a questão da liminar de

intervenção  judicial  sobre  o  lado  superior  do  Bairro  Vila  Ito,

mencionou sobre um Decreto, da Gestão anterior, que proibia a

construção  de  moradias,  cria-se  uma  área  de  interferência

emergencial,  com proibição de estabelecer medida de desastre

do processo de instabilização do solo, Decreto datado nove de

abril de dois mil e dez, baseado neste Decreto o Promotor pediu

para que o senhor prefeito retirasse todos os moradores, citou

que a Justiça não dá soluções a PMR, mas solicitou que fossem

retiradas as famílias, explicou que irão arrumas as ruas, a água é

proibido até mesmo a medição dos terrenos pelo Órgão Itesp,

mas  que  em  breve  irão  tentar  uma  nova  liminar  para  que

consigam os documentos dos terrenos para os donos, tem em

base  que  aparentemente  não  irá  oferecer  nenhum  risco.
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Mencionou  que  os  senhores  vereadores  solicitem  Emenda

Parlamentar  a seus Deputados,  para que assim possam ajudar,

existe iluminação a ser trocada e outros, o senhor prefeito tem

recursos apenas para restauração, e não para construção, sobre a

construção da UBS que iniciou hoje, é uma obra no valor de um

milhão e oitocentos mil reais,  pode notar ao projeto que será

completa  com equipamentos  de  alguns  exames,  também será

feito um Cras, houve um pequeno problema com a empresa que

concorreu e ganhou a licitação, desse modo será feito novamente

e consequentemente atrasará a obra. Falou sobre os materiais da

Ponte do Senhor Agenor esteve em Capão Bonito-SP, e trouxe a

madeira  para  iniciar  a  reparação  da  Ponte,  e  também  foram

compradas as vigas para a Ponte do Senhor Aristeu, e que será

feito em breve, como também do Bairro Ricardos. Citou que as

estradas não são mais sua responsabilidade, esteve conversando

com o senhor prefeito, e a Patrol já foi consertada e em breve ser

feita  a estrada do Salitro,  colocou-se a disposição,  o vereador

Sidnei perguntou ao senhor João Alaelson se faz parte da Defesa

Civil.  Foi  respondido que é Coordenador da Defesa Civil,  citou

que durante as chuvas monitora e fica em alerta para fornecer os

dados a RD-15 Região de Itapeva responsável por vinte e cinco

municípios, e que foi designado uma equipe de Bombeiros, para

atender a travessia de bote do Rio Tijuco, agradeceu ao rápido

atendimento pelo Capitão Reno. Pediu a colaboração de todos os

vereadores  pois  sabe  que  os  vereadores  tem  mais  acesso  as

informações. O vereador Ari perguntou ao vereador João Alaelson
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sobre  a  autorização  que  o  senhor  prefeito  Jonas  daria  para

construção de novas casas na área de risco do Bairro Vila Ito, foi

respondido  que  é  necessário  verificar  se  a  informação  é

verdadeira e se o senhor prefeito teria autorizado, reforçou sobre

a importância  da liminar  do Juiz  em autorização de medições

para assim ficar documentado. O vereador Sávio, perguntou ao

João Alaelson sobre os cavalos que ficam em terrenos da PMR no

Bairro Vila Ito, foi respondido que serão tirados, irão conversar

com os donos para que assim não haja problemas, por questões

de segurança como crianças  e  a Creche que fica  próxima,  foi

passado ao senhor prefeito e ele irá resolver, e também sobre as

queimadas que todo ano tem existem meios da vegetação ser

refeita,  mas  será  estudado  os  meios  legais.  O  vereador  Cesar

falou sobre a lixeira coletiva do Bairro Vila Ito local ao lado da

Praça do Idoso, essa lixeira ela é inapropriada pois os lixos são

retirados por animais como cachorros, e nas chuvas entope os

bueiros,  e alguns moradores fizeram suas próprias lixeiras com

paletes de madeira.  O vereador João Alaelson informou que o

senhor  prefeito  comprou  alguns  containers  fechados  para

armazenar os lixos, realmente a lixeira não é apropriada e que

pela manhã fazem a limpeza, sobre o lixos da avenida foi retirado

há um tempo atrás pela PMR os tambores, pois também havia

problema  dos  lixos  ficarem  no  chão,  mas  em  breve  será

distribuídos e instalados os containers em alguns locais, para a

coleta  coletiva.  Retomando  a  palavra  o  senhor  presidente

agradeceu e desejou boa sorte ao ex-vereador João Alaelson de
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Melo em sua gestão. O vereador Márcio quis constar: sobre o

embargo do Bairro Vila Ito da parte superior ao seu entender o

Decreto é inverso, surgiu pelo Ministério Público, sugeriu solicitar

ao Setor Jurídico da Câmara,  para ver  desde o início e como

começou,  e  que  é  necessário  ver  o  processo  inteiro,  solicitou

pedir  vistas  ao  processo  para  entender  melhor,  e  que  notou

querer jogar a culpa no ex-prefeito Gidioni e se caso for não é

bem  assim.  Após  o  senhor  presidente  fez  agradecimento

primeiramente  a  Deus  e  a  equipe  da  saúde  de  Ribeira,  pelo

ocorrido  na  sexta-feira  passada  sua  neta  teve  um  inicio  de

convulsão e teve um atendimento rápido pela Doutora Heloisa

Pereira André, Técnico de Enfermagem Leney, Enfermeira Alice, e

Motorista Ze Oreste. Passando para a ordem do dia colocou em

votação em segundo turno o Parecer nº 02-2017, sobre o Projeto

de  Lei  nº  03,  de  28  de  abril  de  2017,  que  “dispõe  sobre  as

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras

providências.”, não houve discussão, passou a votação notando-se

que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Passou  aos  aniversários:

Esposa Keli Cristina Lima Nascimento no dia seis de julho, filha

Juliana Tamires Lima Nascimento no dia nove de julho, vereador

Vicente Amancio Ribeiro no dia quatorze de julho. 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 doze de julho do corrente ano. Para

constar  foi  lavrada  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelo

presidente, pelo primeiro e segundo secretários.
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Benildo do Nascimento – Presidente

Sávio Dias Batista – 1º Secretário

Adauto Pedroso de Moura Pina – 2º Secretário


