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          Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente, realizada em 

25/02/2014. 

           Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e quatorze, às vinte horas, nesta 

cidade de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal, realizou-se a 

presente Sessão, presidida pela Sra. Lourinete Eurydice Costa Lôbo Montanher, e secretariada pelo 

Sr. Devair Carlos de Souza, estando presentes conforme o Livro de Chamada os seguintes 

vereadores: 1. Antônio Rodrigues Filho; 2. Devair Carlos de Souza; 3. Eduardo Stefani; 4. 

Fernando Antônio Bertanha; 5. Lourinete Eurydice Costa Lobo Montanher; 6. Marcos Antônio da 

Costa; 7. Mauro Aparecido Gonçalves; 8. Rildo da Silva Sousa. O Vereador Elias Delcídio não 

esteve presente. A Sra. Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, agradecendo 

aos vereadores e demais pessoas pela presença. Em sequência, solicitou à secretária que fizesse a 

leitura do Expediente, que constou de: 1. Ata da última Sessão Ordinária, que após leitura, foi 

votada, sendo aprovada por unanimidade; 2. Projeto de Lei nº 004/2014, de 11/02/2014, de autoria 

do Executivo, que dispõe sobre inclusão de Programa nas Leis Municipais do Plano Plurianual e 

das Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial e dá outras providências 

(R$160.000,00 – execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas do Município), 

com o despacho: às Comissões Permanentes para apresentação dos Pareceres; 3. Projeto de Lei nº 

005/2014, de 11/02/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre inclusão de Programa nas Leis 

Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências (R$250.000,00 – execução de obras de construção de centro 

esportivo com área de 229,40m2 localizado na Avenida Perimetral s/n), com o despacho: às 

Comissões Permanentes para apresentação dos Pareceres; 4. Projeto de Lei nº 006/2014, de 11-02-

2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de vaga no Quadro de Empregados 

Públicos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, e dá outras providências, com o despacho: 

às Comissões Permanentes para apresentação dos Pareceres; 5. Indicação nº 013/2014, de autoria 

do Vereador Mauro Aparecido Gonçalves, sugerindo entrada gratuita nas matinês da festividade de 

carnaval XIV Carnalegria; 6. Indicação nº 014/2014, de autoria do Vereador Mauro Aparecido 

Gonçalves, sugerindo desobstrução de bueiro localizado no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a 

Rua Agenor Leite; 7. Indicação nº 015/2014, de autoria do Vereador Mauro Aparecido Gonçalves, 

sugerindo instalação de redutores de velocidade na Rua São Paulo; 8. Indicação nº 016/2014, de 

autoria do Vereador Mauro Aparecido Gonçalves, sugerindo regularização da Van que realiza o 

transporte alternativo no Município, quanto ao número de passageiros; 9. Indicação nº 017/2014, de 

autoria do Vereador Mauro Aparecido Gonçalves, sugerindo reparos em locais das vias públicas 

para evitar o acúmulo de água parada. Todas as Indicações foram encaminhadas ao Executivo para 

as providências. Em seguida, a Sra. Presidente solicitou à secretária que apresentasse a Ordem do 

Dia, que constou de: 1. Ofício nº 034/2014, de autoria do Executivo, solicitando que os Projetos de 

Lei nºs 004 e 005/2014 fossem votados em regime de urgência, sendo o ofício colocado em 

votação, e aprovado por unanimidade; 2. Projeto de Lei nº 004/2014, que após discussão, foi 

votado, sendo aprovado por unanimidade; 3. Projeto de Lei nº 005/2014, que após discussão, foi 

votado, sendo aprovado por unanimidade; 4. Ofício nº 039/2014, de autoria do Executivo, 

solicitando que o Projeto de Lei nº 006/2014 fosse votado em regime de urgência, sendo o ofício 

colocado em votação, e aprovado por unanimidade; 5. Projeto de Lei nº 006/2014, que após 

discussão, foi votado, sendo aprovado por unanimidade. Como nada mais havia a se tratar, a Sra. 

Presidente declarou encerrada a Sessão. Eu, Devair Carlos de Souza, 1º Secretário, lavrei a presente 

Ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
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