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Ata da 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária do dia 26 de agosto 

de 2021, da 18ª Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de 

Ribeira, Estado de São Paulo. Com o senhor Márcio Rodrigues de 

Lima na presidência foi efetuado a chamada em que se constatou a 

presença dos seguintes vereadores: Adauto Pedroso de Moura 

Pina, Benildo do Nascimento, Cesar Rodrigues de Assis, Cleiton 

Gonçalves de Oliveira, Craisson de França Araújo, Daniel Alves da 

Silva, Fernando Monteiro de Souza, Joel Carlos Martins Galvão e 

Márcio Rodrigues de Lima. Após verificar o número legal de 

Vereadores presentes o senhor presidente sob a proteção de Deus 

declarou aberta a presente sessão, solicitou ao Primeiro Secretário 

que procedesse a leitura da ata da sessão anterior que após a sua 

e votação foi aprovada por todos os senhores Vereadores. Após o 

senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse 

a leitura dos seguintes: Ofício de encaminhamento e Projeto de Lei 

Nº 15 de 23 de agosto de 2021, ‘Autoriza o Executivo Municipal a 

celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 

coordenadoria Estadual de Defesa Civil’. Ofício de encaminhamento 

e Projeto de Lei Nº 16 de 24 de agosto de 2021, ‘Dispõe sobre a 

criação da ouvidoria do município de Ribeira e dá outras 

providências’. Leitura dos Pareceres das Comissões Constituição 

Justiça e Redação, Orçamento Finanças e Contabilidade, ao 

Projeto de Lei Nº 15 de 23 de agosto de 2021. Após a leitura o 

senhor Presidente, perguntou a todos os senhores Vereadores se 

estão de acordo com os pareceres, não houve manifestação, 
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declarando aprovados os pareceres. Consultou aos senhores 

Vereadores para a votação do Projeto de Lei da defesa civil ser 

realizado nesta sessão, todos concordaram. Colocou a palavra livre 

aos senhores Vereadores que dela quisessem fazer o uso. No uso 

da tribuna o senhor Vereador Benildo do Nascimento informou que 

no último sábado no evento com o Presidente da República senhor 

Jair Messias Bolsonaro foi um fato histórico, ficou muito feliz por ter 

a oportunidade de conversar com o senhor Presidente, não tanto 

pela conversa que o senhor Presidente é ruim de papo, solicitou 

através de carta, se não ele não iria ver, o pouco que conversou foi 

rápido, comentou que é segunda visita de Presidente da Republica 

ao município, que há muito tempo foi visitada por outro Presidente. 

Comentou sobre o Projeto de Lei Nº 13 que ao seu entender foi 

encaminhando para a Comissão errada e que a correta, seria a 

Comissão de Saúde Cultura Lazer e Turismo, e Ocupação e 

Parcelamento do solo. O senhor Presidente explicou que foi 

encaminhado para a Comissão de Orçamento para ratificar que não 

houve aumento de despesa, e outra também se manifestara. 

Vereador Sr Benildo comentou Sobre o Projeto de Lei Nº 15 não 

tem dúvida que é beneficio ao município devendo ser aprovado, ao 

Projeto de Lei Nº 16, é bom mas necessita de um profissional que 

tenha capacitação, referindo que é bom a coragem de sua 

realização deverão ter paciência, ao seu ver o cidadão vai ao 

gabinete para reclamações de costume quando necessitam, mas 

que entende a organização que assim funcionará melhor. O senhor 

Presidente esclareceu sobre o Projeto de Lei Nº 13 que seria 
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discutido e votado nesta sessão, houve argumentações, e será 

retirado da pauta desta sessão, convidando a Secretária do Meio 

Ambiente para explicações na próxima sessão. Ao Projeto de Lei Nº 

16 será repensado melhor as questões, encaminhando as 

Comissões de Constituição Justiça e Redação, e Orçamento 

Finanças e Contabilidade, o Projeto de Lei Nº 15 será discutido e 

votado nesta sessão. No uso da tribuna o senhor Vereador Daniel 

Alves da Silva informou que esteve na cidade de Itapeva-SP, na 

companhia do senhor Prefeito Julio Fernando com Secretario 

Vinholi com o objetivo de adquirir a retro escavadeira ao município, 

e que no mês de setembro retornara a segunda solicitação para o 

andamento de emendas, na semana irá à cidade de São Paulo e 

pediu ao senhor Prefeito para que possa o acompanhar nesta 

viagem e que este pedido é muito importante estarem juntos. 

Comentou sobre observações suas e da população, referindo-se as 

carretas que deveriam ser proibidas de estacionarem na rodovia, 

complicando o trânsito, sugeriu a Secretaria de Obras que 

proibissem o estacionamento dos caminhões. Citou sobre os 

Projetos se bons para a cidade não necessita serem discutidos, e 

que um dos alicerces da democracia é a maioria, o senhor Prefeito 

têm a maioria para as discussões e votações dos Projetos, muitas 

vezes são aprovados como tem sido até o momento, aos que não 

são a oposição acirrada tem colaborado esforçando e votando, 

alertou aos senhores Vereadores sobre a dificuldade para 

chegarem até aqui e que não é fácil se elegerem a Vereador, sobre 

as matérias vindas para apreciação referiu que várias pessoas 
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cuidam disso e ganham bem para redigir ao Projeto de Lei de 

maneira bem feita, para discutirem e outras vezes rejeitarem aos 

Projetos, ou proporem emendas. Comentou sobre o Projeto de Lei 

da Ouvidoria um dos melhores caminhos para abrirem canal entre o 

cidadão, o poder público, os funcionários do poder, e as pessoas 

que precisam dos serviços do poder, projeto o qual está vindo com 

vontade de imediata aprovação, e todos os projetos vindos estão 

voltando da maneira que vêm, mas que têm que valorizarem os 

trabalhos e exigirem um pouco mais de dedicação dos funcionários 

da Prefeitura. 41:39 O Projeto não fala sobre o mandato do ouvidor 

que é de dever ter um mandato de dois anos reconduzidos por mais 

dois anos se assim o senhor Prefeito quiser. Perguntou onde estão 

as estruturas da Secretaria de Esportes e que estão criando mais 

despesas importantes para a Prefeitura, o Ouvidor nomeado 

recebera as demandas e o mesmo passara a Prefeitura, é de dever 

ter sala estrutura e dotação orçamentária, devendo ser 

encaminhado as Comissões o referido Projeto, local de preferência 

fora da Prefeitura Municipal com funcionários, é necessário que a 

Ouvidoria e os órgãos tenham ação colaborativa e que deveria a 

criação da Ouvidoria partir do Legislativo, mas vindo da Prefeitura é 

a mesma coisa, encerrando falou que o projeto destinado à criação 

ele observa os procedimentos previstos na Lei Orgânica do 

município, leu sobre o item referido a Ouvidora, explicou sobre 

alternativas ao Projeto e redirecionou melhor sobre os caminhos a 

serem feitos. 47:21. No uso da tribuna o senhor Vereador Fernando 

Monteiro de Souza falou sobre o Projeto de Lei Nº 13 que deverá 
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agregar mais e ser transparente, no momento a Prefeitura não têm 

estrutura para isso, citou sobre o mencionado ao Projeto de 

contratações de pessoas para ajudar na área, e que está dando um 

poder alto, e local deverá ser separado. Citou sobre o Projeto de Lei 

Nº 16 de grande responsabilidade falando que o ouvidor que atende 

ao telefone da maneira incorreta e com desrespeito poderá ser 

punido por crime, tema esse com responsabilidade que tira o peso 

do Presidente da Câmara e Prefeito, sendo um canal o ouvidor e 

será muito cobrado, muitas vezes não irá sanar o problema terá que 

encaminha-lo, citou que cada um carrega o fardo, devendo ter 

tolerância aos Projetos, comentou sobre os Projetos se dão certos 

são aplaudidos se não dão certos os que têm experiência de casa é 

muito responsabilidade que é algo que fica, sabe que irão resolver 

os Secretários e terá que ter responsabilidades, tendo que pensar 

melhor a cargo para administrar corretamente, sendo especificada 

sua função, a Câmara ajudara aprovando trabalhando em conjunto 

não individual, os Secretários deverão atender melhor suas funções 

e tratamentos, que ela é a imagem do senhor Prefeito, se o faz bem 

feito é o nome do senhor Prefeito, e estará sendo competente em 

sua área.  O senhor Vereador Daniel referiu ao Projeto de Lei Nº 16 

onde cita a Lei 2006 (reforma administrativa), no ano de dois mil e 

nove foram criados as Secretarias que já deveriam ser 

suplementadas, (o citado é departamentos e Secretarias em chefes, 

e não fala em Secretarias), a nova criação de cargo Ouvidor vai 

gerar despesa ao município através de Lei, para ver aonde irá se 

encaixar normalmente a Ouvidoria tem vinculo com a Secretaria. O 
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senhor Vereador Benildo citou que colocam muita responsabilidade 

sob uma pessoa o Projeto de Lei Nº 13, na Secretaria do Meio 

Ambiente houve denúncia e que terá pessoas que irão cobrar e 

dará problema, pessoas que abriram comércio próximo à água 

assim como haverá no Projeto de Lei Nº 16 que tira a 

responsabilidade sob o senhor Prefeito, deverá ter cuidado e cada 

cidadão terá carga como autoridade do município, ainda mais 

dividindo poderá prejudicar outras pessoas deixando o 

compromisso e colocando sob outros e deve ser repensado. No uso 

da tribuna o senhor Vereador Adauto Pedroso de Moura Pina, 

indicou verbalmente bueiros na região do Bairro Catas Altas e que 

existem pessoas que desejam fazerem plantios o senhor Artur filho 

do falecido Sr Orestes irá contratar trator e arar a terra, já é de 

conhecimento do Sr Secretário, pediu também aos moradores do 

Bairro Vermelhos Sr “Paçoca”, necessitam o bueiro e reparos de 

estrada. Sobre o Projeto de Lei concorda com o senhor Vereador 

Fernando e demais. Informou sobre a visita do Deputado Federal 

Herculano Passos em visita na cidade no dia dezessete de 

setembro convida aos senhores Vereadores que puderem 

comparecer ficará feliz e o município agradece. O senhor Vereador 

Benildo falou sobre os eventos realizados e que fossem avisados e 

entregues os convites com antecedência. O senhor Presidente fez 

indicação verbal de autoria do Sr Vereador Craisson que pediu 

construção de lombada no Bairro da Ilha Rasa próximo a Igreja 

Congregação Cristã. Consultou a todos para que pudessem discutir 

e votar apenas o Projeto de Lei Nº 15 todos concordaram, citou que 
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também têm alguns pontos no Projeto de Lei Nº 16 que deverá 

prevê a punição de prevaricar, devendo conter as disposições 

legais. Comentou sobre o mencionado “Ouvidor” onde terão tempo 

de ver junto as Comissões. Falou sobre a maneira da condução da 

Câmara que está gostando como vem sendo democrática por 

todos. Comentou sobre sua visita ao Departamento do DER na 

cidade de Itapetininga-SP juntamente com o Sr Vereador Fernando 

referente ao asfalto da cidade Ribeira a Itapirapuã Paulista, onde 

cobraram o Ofício sobre melhoras na sinalização ponto de ônibus e 

informações ainda não tem empresa vencedora deste trecho 

informado pelo Diretor, o Sr Vereador Benildo falou que tem verba 

no valor de um milhão de reais para o local onde houve 

desassoreamento, que aconteceu no Bairro Vila Ito, não sabe em 

qual situação está para a construção das bancadas, e se falarem de 

fogo são julgados por incompetência de autoridade que deixam 

queimar, que fosse aproveitada a ocasião para serem cobrados, 

ficou o muro local onde pegou fogo no Bairro Vila Ito para ser feito e 

a bancada. O Sr presidente informando sobre a visita ao 

Departamento DER que cobrou os pontos de ônibus que foram 

tirados local da cidade de Ribeira a Apiaí, foram explicados que o 

ponto de ônibus é mobília urbana assim como lixeira que não são 

de responsabilidade do DER rodovia Estadual deverá o interessado 

fazer, município ou empresa de ônibus deverá apenas pedir 

permissão não possuindo obrigação e a Prefeitura terá que fazer. 

Solicitou para que enviasse cópia do Projeto do asfalto. O Sr 

Vereador Benildo mencionou que no mandato da Câmara Municipal 
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no período de dois mil e nove a dois mil e doze foi a primeira a ter 

responsabilidade de fazer denúncia contra a empresa Delta e que o 

Sr Secretario da época era ruim em seu exercício de trabalho foi 

informado pelo presidente que o responsável atual é Sr Gabriel, 

pediu maior conscientização de sinalização com placas, e que 

quando receber o projeto comunicará a todos os senhores 

Vereadores para que seja fiscalizado.  Após consultou a todos para 

que pudessem dispensar o intervalo regimental e passarem para a 

ordem do dia todos concordaram. Colocou em discussão o Projeto 

de Lei Nº 15 de 23 de agosto de 2021, não houve manifestação, 

colocou em votação e foi aprovado por todos os senhores 

Vereadores. Informou que o Secretario da Agricultura Sr Odair não 

usará a palavra nesta sessão ficando para a próxima o agradeceu 

por seu compromisso e interesse para as melhorias. Informou que o 

Projeto de Lei Nº 13 foi retirado, e o Projeto de Lei Nº 16 

encaminhado as Comissões. Informou que encerraram o relatório 

final da Comissão Especial da Câmara sobre as contas municipais 

referentes ao exercício de 2016 será amanhã encaminhado ao ex-

prefeito e em seguida comunicado a data de votação e julgamento 

das contas. Não havendo mais nada a tratar declarou encerrada a 

presente sessão convocando os senhores Vereadores para a 

próxima sessão ordinária prevista para o dia 09 de setembro do 

corrente ano. Para constar foi lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo Presidente pelo Primeiro e Segundo Secretários.   

 

Márcio Rodrigues de Lima – Presidente. 
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Daniel Alves da Silva – 1º Secretário. 

 

Fernando Monteiro de Souza – 2º Secretário.          

 
 


