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Ata da décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia 02 de 
agosto de 2018, às 19 horas no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. 
Iporanga, 112 – Iporanga – SP. Reuniram
Adilson Rodrigues da Silva, 
Benedito Ursulino de Freitas

Francisco dos Santos e Sidnei Rocha

1°. Secretário: Benedito Ursulino de Freitas

Presidente deu por iniciado os trabalhos do dia. O
da dispensa da leitura da Ata da nona Sessão Ordinária que 
todos os Vereadores. O Presidente colocou a Ata da nona Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Iporanga em votação sendo esta aprovada
Presidente fez a leitura da Indicação N° 
Mendes Rodrigues. O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 029/2018 que “Dispõe 
sobre a criação de uma vaga para o cargo de provimento efetivo de enfermeiro (PA) e 
estabelece outras providências” e o encaminhou 
Justiça e Redação. O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 031/2018 que “Dispõe sobre 
a criação de cargos efetivos de Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, 
Médico Pediatra e Médico Psiquiatra” e o encaminhou às Comissões de S
Justiça e Redação. O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 032/2018
autorização de alienação mediante Leilão dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio 
Municipal” e o encaminhou às Comissões de Economia e
fez a leitura do Projeto de Lei 033/2018 que “Dispõe sobre a criação de vagas para o cargo 
de provimento efetivo de Assistente Social (30 horas) e Psicólogo (40 horas) e estabelece 
outras providências” e o encaminhou às Comissões de Saúde, Economia e Justiça e 
Redação. O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 007/2018
Vereador Daniel Messias Rocha

Destaque do Ano e dá outras providências”
Justiça e Redação. O Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Lei Legislativo 008/2018
autoria do Vereador Daniel Messias

identificação de veículos, docum
sinalizadores de obras públicas no município e dá outras providências” e o encaminhou às 
Comissões de Economia e Justiça e Redação. O
Congratulações 002/2018 que parabeniz
– 25 anos de sua vocação e pelos trabalhos missionários desenvolvidos
discussão. O Vereador Laerte Mendes
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décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia 02 de 
agosto de 2018, às 19 horas no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. 

SP. Reuniram-se os Vereadores: Ariovaldo Lopes Rodrigues

, André Luiz Furquim, Alessandro Rodrigues Mendes

Benedito Ursulino de Freitas, Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes

Sidnei Rocha, sob a presidência do Primeiro e secretariado pelo 
Ursulino de Freitas, e havendo número legal, em nome de Deus, o 

iciado os trabalhos do dia. O Presidente colocou o requerimento verbal 
da dispensa da leitura da Ata da nona Sessão Ordinária que foi aprovado em votação por 

. O Presidente colocou a Ata da nona Sessão Ordinária da Câmara 
Iporanga em votação sendo esta aprovada por todos os vereadores.

fez a leitura da Indicação N° 008/2018 de autoria do Vereador 
Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 029/2018 que “Dispõe 

sobre a criação de uma vaga para o cargo de provimento efetivo de enfermeiro (PA) e 
estabelece outras providências” e o encaminhou às Comissões de Saúde, Economia e

dente fez a leitura do Projeto de Lei 031/2018 que “Dispõe sobre 
a criação de cargos efetivos de Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, 
Médico Pediatra e Médico Psiquiatra” e o encaminhou às Comissões de S

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 032/2018
autorização de alienação mediante Leilão dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio 

minhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O
leitura do Projeto de Lei 033/2018 que “Dispõe sobre a criação de vagas para o cargo 

de provimento efetivo de Assistente Social (30 horas) e Psicólogo (40 horas) e estabelece 
e o encaminhou às Comissões de Saúde, Economia e Justiça e 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 007/2018
Daniel Messias Rocha que “Institui no âmbito municipal a Honraria Policial 

Destaque do Ano e dá outras providências” e o encaminhou às Comissões de Economia e 
Justiça e Redação. O Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Lei Legislativo 008/2018

Daniel Messias Rocha que “Institui o uso do Brasão do Município como 
identificação de veículos, documentos bens públicos, placas, painéis e cartazes 
sinalizadores de obras públicas no município e dá outras providências” e o encaminhou às 

nomia e Justiça e Redação. O Presidente fez a leitura da Moção de 
que parabeniza a Irmã Nádia Maciel da Silva pelo Jubileu de Prata 

25 anos de sua vocação e pelos trabalhos missionários desenvolvidos
Laerte Mendes cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o Sr. 

décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia 02 de 
agosto de 2018, às 19 horas no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. 

Ariovaldo Lopes Rodrigues, 
Alessandro Rodrigues Mendes, 

Laerte Mendes, Otacilio 

, sob a presidência do Primeiro e secretariado pelo 
, e havendo número legal, em nome de Deus, o 

Presidente colocou o requerimento verbal 
foi aprovado em votação por 

. O Presidente colocou a Ata da nona Sessão Ordinária da Câmara 
por todos os vereadores. O 

de autoria do Vereador Alessandro 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 029/2018 que “Dispõe 
sobre a criação de uma vaga para o cargo de provimento efetivo de enfermeiro (PA) e 

às Comissões de Saúde, Economia e 
dente fez a leitura do Projeto de Lei 031/2018 que “Dispõe sobre 

a criação de cargos efetivos de Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, 
Médico Pediatra e Médico Psiquiatra” e o encaminhou às Comissões de Saúde, Economia e 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 032/2018 que “Dispõe sobre 
autorização de alienação mediante Leilão dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio 

Justiça e Redação. O Presidente 
leitura do Projeto de Lei 033/2018 que “Dispõe sobre a criação de vagas para o cargo 

de provimento efetivo de Assistente Social (30 horas) e Psicólogo (40 horas) e estabelece 
e o encaminhou às Comissões de Saúde, Economia e Justiça e 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 007/2018 de autoria do 
que “Institui no âmbito municipal a Honraria Policial 

e o encaminhou às Comissões de Economia e 
Justiça e Redação. O Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Lei Legislativo 008/2018 de 

que “Institui o uso do Brasão do Município como 
entos bens públicos, placas, painéis e cartazes 

sinalizadores de obras públicas no município e dá outras providências” e o encaminhou às 
residente fez a leitura da Moção de 

a a Irmã Nádia Maciel da Silva pelo Jubileu de Prata 
25 anos de sua vocação e pelos trabalhos missionários desenvolvidos  e a colocou em 

todos os presentes. Parabenizou o Sr. 
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Presidente pela Moção e ressal
Iporanga. Citou as dificuldades e sacrifícios que Irmã Nádia passou 
para desenvolver sua vocação religiosa
Quadra Coberta de Iporanga e afirmou que esse dia foi muito importante.
votar a favor da Moção. O Vereador 
parabenizou o Presidente pela autoria da Moção. Enfatizo
representante religioso do Município.
conta de sua trajetória e que talvez no futuro ela possa chegar 
importância da propagação da palavra de Deus que é feita pela Irmã Nádia.
toda a família da Irmã Nádia. Disse
fez a Moção à Irmã Nádia pois a conhece desde criança
responsável por trazer um grupo de mais de quarenta
Destacou os esforços da irmã Nádia
Jesus. Pediu o apoio de todos os 
criada em Iporanga e que ela trabalha sempre pelo bem
a Moção de Congratulações 002/2018 em votação sendo esta aprovada por todos os 
Vereadores. O Presidente agradeceu
palavra livre aos Oradores Inscritos.
Cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a presença do ex
Rodrigues Bastos, agradeceu em seguida à presença dos professores que reivindicam 
melhoria salarial. Parabenizou o Vereador 
descreveu a importância da Balsa no referido local. Em seguida falou sobre as Estradas, 
citou que em visita ao Bairro Nhunguara pode constatar que se iniciam as obras de 
manutenção e reparos no local. Continuando elogiou o trabalho feito n
Rio, citou ser coisas simples, mas destacou a importância da melhoria no local, citou 
também as melhorias feitas no Morro da Coruja, comentou que está sendo uma atração, que 
esteve no local e aprovou o resultado. Em seguida fez comentári
do Município, citou ser uns dos melhores atendimento do Vale do Ribeira e com a 
inauguração da nova UBS será melhor ainda. Comentou a seguir sobre a apresentação das 
duplas no evento da Praça Matriz, cobrou que se repita esse tipo
local. Solicitou união de todos em busca de Recursos para melhorias das Estradas do 
Município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Em seguida o Vereador
Messias Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou 
compromisso com o Município, em seguida deixou um recado aos Secretários, deixou claro 
que faz a sua parte, mas as coisas não acontecem como gostaria, discordou do Vereador 
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Presidente pela Moção e ressaltou a importância da Irmã Nádia Maciel para a cidade de 
Iporanga. Citou as dificuldades e sacrifícios que Irmã Nádia passou 

senvolver sua vocação religiosa. Relembrou que houve um encontro religioso na 
a e afirmou que esse dia foi muito importante.

O Vereador Adilson Rodrigues da Silva 
Presidente pela autoria da Moção. Enfatizou o orgulho

representante religioso do Município. Disse que a irmã Nádia é um exemplo para todos por 
conta de sua trajetória e que talvez no futuro ela possa chegar à posição de Madre
importância da propagação da palavra de Deus que é feita pela Irmã Nádia.

Disse que vai votar a favor da Moção. O
oção à Irmã Nádia pois a conhece desde criança. Relembrou

er um grupo de mais de quarenta Padres e Missionários para Iporanga
da irmã Nádia durante esses vinte e cinco anos

. Pediu o apoio de todos os Vereadores.  Disse ainda que Irmã Nádia foi nascida e 
ela trabalha sempre pelo bem comunidade. O

lações 002/2018 em votação sendo esta aprovada por todos os 
Presidente agradeceu a todos os Vereadores. O Presidente 

nscritos. O Vereador Laerte Mendes

Cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a presença do ex
Rodrigues Bastos, agradeceu em seguida à presença dos professores que reivindicam 
melhoria salarial. Parabenizou o Vereador Alessandro Rodrigues

descreveu a importância da Balsa no referido local. Em seguida falou sobre as Estradas, 
citou que em visita ao Bairro Nhunguara pode constatar que se iniciam as obras de 
manutenção e reparos no local. Continuando elogiou o trabalho feito n
Rio, citou ser coisas simples, mas destacou a importância da melhoria no local, citou 
também as melhorias feitas no Morro da Coruja, comentou que está sendo uma atração, que 
esteve no local e aprovou o resultado. Em seguida fez comentários sobre o Setor da Saúde 
do Município, citou ser uns dos melhores atendimento do Vale do Ribeira e com a 
inauguração da nova UBS será melhor ainda. Comentou a seguir sobre a apresentação das 
duplas no evento da Praça Matriz, cobrou que se repita esse tipo de evento nos feriados 
local. Solicitou união de todos em busca de Recursos para melhorias das Estradas do 
Município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Em seguida o Vereador

faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala reforçando seu 
compromisso com o Município, em seguida deixou um recado aos Secretários, deixou claro 
que faz a sua parte, mas as coisas não acontecem como gostaria, discordou do Vereador 

tou a importância da Irmã Nádia Maciel para a cidade de 
Iporanga. Citou as dificuldades e sacrifícios que Irmã Nádia passou durante esses 25 anos 

Relembrou que houve um encontro religioso na 
a e afirmou que esse dia foi muito importante. Informou que vai 

 cumprimentou todos e 
orgulho de se ter um 

Disse que a irmã Nádia é um exemplo para todos por 
à posição de Madre. Frisou a 

importância da propagação da palavra de Deus que é feita pela Irmã Nádia. Parabenizou 
vor da Moção. O Presidente falou que 

. Relembrou que irmã Nádia foi 
issionários para Iporanga. 

anos pela caminhada para 
Disse ainda que Irmã Nádia foi nascida e 

comunidade. O Presidente colocou 
lações 002/2018 em votação sendo esta aprovada por todos os 

a todos os Vereadores. O Presidente deu o uso da 
Mendes, faz uso da tribuna, 

Cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a presença do ex-vereador Sergio 
Rodrigues Bastos, agradeceu em seguida à presença dos professores que reivindicam 

Alessandro Rodrigues pela indicação, 
descreveu a importância da Balsa no referido local. Em seguida falou sobre as Estradas, 
citou que em visita ao Bairro Nhunguara pode constatar que se iniciam as obras de 
manutenção e reparos no local. Continuando elogiou o trabalho feito na Praça próxima ao 
Rio, citou ser coisas simples, mas destacou a importância da melhoria no local, citou 
também as melhorias feitas no Morro da Coruja, comentou que está sendo uma atração, que 

os sobre o Setor da Saúde 
do Município, citou ser uns dos melhores atendimento do Vale do Ribeira e com a 
inauguração da nova UBS será melhor ainda. Comentou a seguir sobre a apresentação das 

de evento nos feriados 
local. Solicitou união de todos em busca de Recursos para melhorias das Estradas do 
Município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Em seguida o Vereador Daniel 

sua fala reforçando seu 
compromisso com o Município, em seguida deixou um recado aos Secretários, deixou claro 
que faz a sua parte, mas as coisas não acontecem como gostaria, discordou do Vereador  
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Laerte com relação ao Atendimento à Saúde, comentou que a 
Cidade, mas na Zona Rural o atendimento não funciona adequadamente, citou problemas 
com o PSF Urbano, agente comunitários que não realizam as visitas, falta de medicamentos 
básicos, considerou ser injustificável, pois no Setor da s
dos recursos próprios o setor recebeu emendas para custeio. Continuando comentou sobre 
o Secretário de Obras, cobrou melhorias na estrada do Bairro Ribeirão que desde o ano 
anterior está sem reparos. Secretária do Turismo c
município, solicitou providencias do Prefeito com a situação, pois terá que decidir se assume 
os trabalhos da Pasta de Turismo ou fará outras coisas, citou que é cobrado por 
responsabilidade que não lhe compete. Secretária de E
juntamente com o Secretário de Saúde em responder os ofícios que lhe são encaminhados, 
deixou claro que não será mais tolerante e próximo passo será Ministério Publico. Em 
seguida comentou sobre a aprovação de uma verba par
Informação Turística, mas destacou que se deve aprovar verbas que seja pra usar com 
coisas úteis, que há outros setores carentes de melhorias, destacou a educação descreveu 
que é fraca e de qualidade ruim, na merenda, na fa
Citou ser injusto gastar dinheiro para Obra ficar parada, solicitou providências ao Prefeito e 
respeito com o dinheiro Público. Prosseguindo fez comentários sobre o projeto para Criação 
de vagas para Enfermeiro, destacou ser uma desvalorização para com funcionários atuais, 
pois não recebem o que lhe é direito, alertou que ao contratar funcionários novos, diminui a 
chance de melhoria Salarial aos efetivos, em seguida citou a Secretaria de Assistencial 
Social que há muitos funcionários e no CR
solicitou que os mesmos visitem as famílias, os bairros, pois tem muitas pessoas que 
passam por necessidades e não procuram a Secretaria, ao seu entender as pessoas 
precisam ser acolhidas, pois a Secretaria possui carro e tempo pra visit
tenha um cadastro dessas famílias carentes para ter acesso naquilo que a Secretaria tenha 
a oferecer. Antes de terminar voltou a comentar a sobre a Secretaria de Educação, cob
que os Coordenadores e Supervisores façam o seu papel, solicitou que visitem as Escolas, 
Vejam a situação das salas, as necessidades dos alunos. São essas suas palavras, 
agradeceu a todos. O Vereador
cumprimentou a todos e parabenizou a presença dos professores, mestres e amigos de 
trabalho, iniciou sua fala comentando das dificuldades em resolver as situações, citou que 
não por falta da Casa cobrar, mas há situações que não cabe ao Vereador e sim ao Prefei
em atender e concluir toda a demanda. Solicitou aos Nobres colegas apoio aos Professores 
em suas reivindicações e nas questões pendentes e urgentes dentro do Município, Questões 
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Laerte com relação ao Atendimento à Saúde, comentou que a Saúde sempre funciona na 
Cidade, mas na Zona Rural o atendimento não funciona adequadamente, citou problemas 
com o PSF Urbano, agente comunitários que não realizam as visitas, falta de medicamentos 
básicos, considerou ser injustificável, pois no Setor da saúde está sobrando recurso, além 
dos recursos próprios o setor recebeu emendas para custeio. Continuando comentou sobre 

rio de Obras, cobrou melhorias na estrada do Bairro Ribeirão que desde o ano 
anterior está sem reparos. Secretária do Turismo cobrou a Presença da mesma no 
município, solicitou providencias do Prefeito com a situação, pois terá que decidir se assume 
os trabalhos da Pasta de Turismo ou fará outras coisas, citou que é cobrado por 
responsabilidade que não lhe compete. Secretária de Educação solicitou que seja digna 
juntamente com o Secretário de Saúde em responder os ofícios que lhe são encaminhados, 
deixou claro que não será mais tolerante e próximo passo será Ministério Publico. Em 
seguida comentou sobre a aprovação de uma verba para conclusão da obra do centro de 
Informação Turística, mas destacou que se deve aprovar verbas que seja pra usar com 

teis, que há outros setores carentes de melhorias, destacou a educação descreveu 
que é fraca e de qualidade ruim, na merenda, na falta material pedagógico e outras coisas. 
Citou ser injusto gastar dinheiro para Obra ficar parada, solicitou providências ao Prefeito e 
respeito com o dinheiro Público. Prosseguindo fez comentários sobre o projeto para Criação 

tacou ser uma desvalorização para com funcionários atuais, 
pois não recebem o que lhe é direito, alertou que ao contratar funcionários novos, diminui a 
chance de melhoria Salarial aos efetivos, em seguida citou a Secretaria de Assistencial 

itos funcionários e no CRAS, mas não conhecem a necessidade do povo, 
solicitou que os mesmos visitem as famílias, os bairros, pois tem muitas pessoas que 
passam por necessidades e não procuram a Secretaria, ao seu entender as pessoas 

acolhidas, pois a Secretaria possui carro e tempo pra visit
tenha um cadastro dessas famílias carentes para ter acesso naquilo que a Secretaria tenha 
a oferecer. Antes de terminar voltou a comentar a sobre a Secretaria de Educação, cob
que os Coordenadores e Supervisores façam o seu papel, solicitou que visitem as Escolas, 
Vejam a situação das salas, as necessidades dos alunos. São essas suas palavras, 
agradeceu a todos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva

imentou a todos e parabenizou a presença dos professores, mestres e amigos de 
trabalho, iniciou sua fala comentando das dificuldades em resolver as situações, citou que 
não por falta da Casa cobrar, mas há situações que não cabe ao Vereador e sim ao Prefei
em atender e concluir toda a demanda. Solicitou aos Nobres colegas apoio aos Professores 
em suas reivindicações e nas questões pendentes e urgentes dentro do Município, Questões 

Saúde sempre funciona na 
Cidade, mas na Zona Rural o atendimento não funciona adequadamente, citou problemas 
com o PSF Urbano, agente comunitários que não realizam as visitas, falta de medicamentos 

aúde está sobrando recurso, além 
dos recursos próprios o setor recebeu emendas para custeio. Continuando comentou sobre 

rio de Obras, cobrou melhorias na estrada do Bairro Ribeirão que desde o ano 
obrou a Presença da mesma no 

município, solicitou providencias do Prefeito com a situação, pois terá que decidir se assume 
os trabalhos da Pasta de Turismo ou fará outras coisas, citou que é cobrado por 

ducação solicitou que seja digna 
juntamente com o Secretário de Saúde em responder os ofícios que lhe são encaminhados, 
deixou claro que não será mais tolerante e próximo passo será Ministério Publico. Em 

a conclusão da obra do centro de 
Informação Turística, mas destacou que se deve aprovar verbas que seja pra usar com 

teis, que há outros setores carentes de melhorias, destacou a educação descreveu 
lta material pedagógico e outras coisas. 

Citou ser injusto gastar dinheiro para Obra ficar parada, solicitou providências ao Prefeito e 
respeito com o dinheiro Público. Prosseguindo fez comentários sobre o projeto para Criação 

tacou ser uma desvalorização para com funcionários atuais, 
pois não recebem o que lhe é direito, alertou que ao contratar funcionários novos, diminui a 
chance de melhoria Salarial aos efetivos, em seguida citou a Secretaria de Assistencial 

S, mas não conhecem a necessidade do povo, 
solicitou que os mesmos visitem as famílias, os bairros, pois tem muitas pessoas que 
passam por necessidades e não procuram a Secretaria, ao seu entender as pessoas 

acolhidas, pois a Secretaria possui carro e tempo pra visitá-los e cobrou que se 
tenha um cadastro dessas famílias carentes para ter acesso naquilo que a Secretaria tenha 
a oferecer. Antes de terminar voltou a comentar a sobre a Secretaria de Educação, cobrou 
que os Coordenadores e Supervisores façam o seu papel, solicitou que visitem as Escolas, 
Vejam a situação das salas, as necessidades dos alunos. São essas suas palavras, 

Adilson Rodrigues da Silva faz uso da palavra, 
imentou a todos e parabenizou a presença dos professores, mestres e amigos de 

trabalho, iniciou sua fala comentando das dificuldades em resolver as situações, citou que 
não por falta da Casa cobrar, mas há situações que não cabe ao Vereador e sim ao Prefeito 
em atender e concluir toda a demanda. Solicitou aos Nobres colegas apoio aos Professores 
em suas reivindicações e nas questões pendentes e urgentes dentro do Município, Questões  
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da Cascalheira para atender os reparos das estradas, comentou que em reuni
Secretaria do Meio Ambiente, se inteirou que a parte burocrática para liberar está com o 
município e está em trâmites para liberação e atender toda demanda das estradas. 
Continuando comentou sobre o aterro sanitário, deixou claro que se não se reu
com o Prefeito e regularizar a situação, vai se passar mais dois anos e continuará sem 
resolver a questão do término do aterro, comentou que o correto será licitar a Obra, contratar 
uma empresa pra concluir o aterro e acabar com o sofrimento, d
com o descarte do lixo do município
aos demais vereadores uma reunião com o Prefeito com o intuito de resolver essa e demais 
demanda a ser atendida no município. São essas su
O Senhor Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues

Francisco dos Santos, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer 
uso da palavra, cumprimentou a todos, inicio
professores, do ex Vereador Sergio Rodrigues Bastos, parabenizou o novo funcionário do 
quadro pessoal da Câmara Felipe, desejou uma boa acolhida com demais funcionários e 
vereadores da Casa. Em seguida comentou que est
comentou sobre a mudança das placas no tr
município. Continuando convidou a todos para Participar da visita do Deputado Samuel 
Moreira e seu Assessor na Câmara Municipal e agradeceu ao Pre
nos Pontos Turístico do Município, destacou a importância dessas melhorias em beneficio da 
população. São essas suas palavras, agradeceu a todos.
Presidente deu por encerrada a presente Sessão 
que depois de lida e aprovada vai por mim,  Benedito Ursulino de Freitas, 1ª. Secretário e 
pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: 
Vereador Gilmar Rodrigues, em 02 de a

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES

BENEDITO URSULINO DE FREITAS
1º. Secretário 
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da Cascalheira para atender os reparos das estradas, comentou que em reuni
Secretaria do Meio Ambiente, se inteirou que a parte burocrática para liberar está com o 
município e está em trâmites para liberação e atender toda demanda das estradas. 
Continuando comentou sobre o aterro sanitário, deixou claro que se não se reu
com o Prefeito e regularizar a situação, vai se passar mais dois anos e continuará sem 
resolver a questão do término do aterro, comentou que o correto será licitar a Obra, contratar 
uma empresa pra concluir o aterro e acabar com o sofrimento, destacou que o valor gasto 
com o descarte do lixo do município  é alto e compensa licitar e terminar a Obra. Solicitou 
aos demais vereadores uma reunião com o Prefeito com o intuito de resolver essa e demais 
demanda a ser atendida no município. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. 

Ariovaldo Lopes Rodrigues, solicitou ao Vice
, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer 

uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a presença dos 
professores, do ex Vereador Sergio Rodrigues Bastos, parabenizou o novo funcionário do 
quadro pessoal da Câmara Felipe, desejou uma boa acolhida com demais funcionários e 
vereadores da Casa. Em seguida comentou que esteve com o Doutor João do DEER e 
comentou sobre a mudança das placas no tráfego de caminhões pelas estradas do 
município. Continuando convidou a todos para Participar da visita do Deputado Samuel 
Moreira e seu Assessor na Câmara Municipal e agradeceu ao Prefeito pelas melhorias feitas 
nos Pontos Turístico do Município, destacou a importância dessas melhorias em beneficio da 
população. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Nada mais  havendo a tratar o Sr. 
Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária  que aqui fica registrada em Ata 
que depois de lida e aprovada vai por mim,  Benedito Ursulino de Freitas, 1ª. Secretário e 
pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: 
Vereador Gilmar Rodrigues, em 02 de agosto de 2018.   

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 
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da Cascalheira para atender os reparos das estradas, comentou que em reunião com a 
Secretaria do Meio Ambiente, se inteirou que a parte burocrática para liberar está com o 
município e está em trâmites para liberação e atender toda demanda das estradas. 
Continuando comentou sobre o aterro sanitário, deixou claro que se não se reunir urgente 
com o Prefeito e regularizar a situação, vai se passar mais dois anos e continuará sem 
resolver a questão do término do aterro, comentou que o correto será licitar a Obra, contratar 

estacou que o valor gasto 
é alto e compensa licitar e terminar a Obra. Solicitou 

aos demais vereadores uma reunião com o Prefeito com o intuito de resolver essa e demais 
as palavras, desejou boa noite a todos. 
, solicitou ao Vice-Presidente Otacílio 

, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer 
u sua fala agradecendo a presença dos 

professores, do ex Vereador Sergio Rodrigues Bastos, parabenizou o novo funcionário do 
quadro pessoal da Câmara Felipe, desejou uma boa acolhida com demais funcionários e 

eve com o Doutor João do DEER e 
fego de caminhões pelas estradas do 

município. Continuando convidou a todos para Participar da visita do Deputado Samuel 
feito pelas melhorias feitas 

nos Pontos Turístico do Município, destacou a importância dessas melhorias em beneficio da 
Nada mais  havendo a tratar o Sr. 

Ordinária  que aqui fica registrada em Ata 
que depois de lida e aprovada vai por mim,  Benedito Ursulino de Freitas, 1ª. Secretário e 
pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: 

SIDNEI ROCHA 
2º. Secretário 


