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          Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente, realizada em 

25/03/2014. 

 

           Aos vinte e cinco dias do mês de março, 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. Elias 

Delcídio; 5. Fernando Antônio Bertanha; 6. Lourinete Eurydice Costa Lobo Montanher; 7. 

Marcos Antônio da Costa; 8. Mauro Aparecido Gonçalves; 9. Rildo da Silva Sousa. 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 009, de 21/03/2014, de autoria do 

Executivo, que dispõe sobre revogação das Leis nºs543 de 26 de Setembro de 1996 e 1.156 de 

19 de Dezembro de 2011, com o despacho: às Comissões Permanentes para apresentação dos 

Pareceres; 3. Projeto de Resolução nº 001, de 12/03/2014, de autoria da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Patrimônio e dá outras providências, com o 

despacho: às Comissões Permanentes para apresentação dos Pareceres; 4. Indicação nº 

022/2014, de autoria do Vereador Rildo da Silva Sousa, sugerindo concessão de reajuste 

salarial e aumento no valor do auxílio-alimentação (ticket) aos servidores públicos municipais; 

5. Indicação nº 023/2014, de autoria dos Vereadores Eduardo Stefani, Fernando Antônio 

Bertanha e Rildo da Silva Sousa, sugerindo reparos na iluminação das vias públicas do 

Município; 6. Indicação nº 024/2014, de autoria do Vereador Rildo da Silva Sousa, sugerindo 

retorno das aulas de judô no Município; 7. Indicação nº 025/2014, de autoria do Vereador 

Devair Carlos de Souza, sugerindo construção de uma valeta no cruzamento das Ruas 

Fortunato Messias Nunes e Anor Ribeiro de Souza; 8. Indicação nº 026/2014, de autoria do 

Vereador Devair Carlos de Souza, sugerindo elaboração de um projeto para construção de uma 

praça em local que especifica; 9. Indicação nº 027/2014, de autoria do Vereador Devair Carlos 

de Souza, sugerindo poda de árvore localizada na rodovia vicinal Felipe Calixto. 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. 

Requerimento, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Obras, solicitando o 

encaminhamento do Projeto de Lei Complementar nº 008, de 18/02/2014 a esta Comissão, 

sendo o requerimento colocado em votação e aprovado por unanimidade; 2. Ofício nº 63/2014, 

de autoria do Executivo, solicitando que o Projeto de Lei nº 009/2014 seja apreciado e votado 

em regime de urgência, sendo o Requerimento colocado em votação e aprovado por 

unanimidade; 3. Projeto de Lei nº 009/2014, que após discussão, foi votado, sendo aprovado 

por unanimidade; 4. Requerimento, de autoria da Mesa Diretora, solicitando que o Projeto de 

Resolução nº 001/2014 seja apreciado e votado em regime de urgência, sendo o requerimento 

aprovado por unanimidade; 5. Projeto de Resolução nº 001/2014, 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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