
 

ATA DA 

Às 19 horas no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 
Iporanga – SP, reuniram-se os Vereadores
André Luiz Furquim, Alessandro Mendes Rodrigues, 
Rocha, Laerte Mendes, Otacílio Francisco dos Santos e Sidnei Rocha, sob a presidência do primeiro 
e secretariado pelo 1º. Secretário: Benedito Ursulino de Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes 
presentes sob a proteção de Deus está aberta a Décima 
e dezoito da Câmara Municipal de Iporanga

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa d
Terceira Sessão Ordinária e da Oitava Sessão Extraordinária 

[Inicia-se votação] [Aprovado: 

Está a aprovado o requerimento 
Terceira Sessão Ordinária e da Oitava Sessão Extraordinária

Coloco em votação as A
Extraordinária de dois mil e dezoito. 

[Inicia-se a votação] [Aprovado

Estão aprovadas as Ata
Extraordinária de dois mil e dezoito. 

Faço agora a leitura da indicação 0

[O Senhor Presidente fez a leitura da indicação 016
execute obras de pavimentação com cimento 

Faço agora a leitura do Projeto de Lei 037

[O Senhor Presidente fez
AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE IPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Encaminho o Projeto de Lei 037

 

 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA 

04/10/2018 

Às 19 horas no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 
Vereadores: Ariovaldo Lopes Rodrigues, Adilson Rodrigues da Silva, 

André Luiz Furquim, Alessandro Mendes Rodrigues, Benedito Ursulino de Freitas, 
Rocha, Laerte Mendes, Otacílio Francisco dos Santos e Sidnei Rocha, sob a presidência do primeiro 

secretariado pelo 1º. Secretário: Benedito Ursulino de Freitas. 

(Ariovaldo Lopes – DEM) – Boa noite a todos. Estando todos 
está aberta a Décima Quarta Sessão Ordinária

unicipal de Iporanga. 

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura da
e da Oitava Sessão Extraordinária de dois mil e dezoito

provado: todos os votos favoráveis] 

aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura da
e da Oitava Sessão Extraordinária de dois mil e dezoito.

Atas da Décima Terceira Sessão Ordinária e 
 

provado: todos os votos favoráveis] 

Atas da Décima Terceira Sessão Ordinária e Oitava Sessão 
 

Faço agora a leitura da indicação 016/2018. 

fez a leitura da indicação 016/2018 – Solicita ao Executivo que 
com cimento em trecho da estrada do bairro Maria Rosa

a leitura do Projeto de Lei 037/2018. 

fez a leitura do Projeto de Lei 037/2018 - “CRIA A FEIRA LIVRE DE 
AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE IPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

e Lei 037/2018 às comissões de Economia
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Às 19 horas no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 – 
: Ariovaldo Lopes Rodrigues, Adilson Rodrigues da Silva, 

Benedito Ursulino de Freitas, Daniel Messias 
Rocha, Laerte Mendes, Otacílio Francisco dos Santos e Sidnei Rocha, sob a presidência do primeiro 

Boa noite a todos. Estando todos os 
rdinária do ano de dois mil 

leitura das Atas da Décima 
de dois mil e dezoito 

leitura das atas da Décima 
de dois mil e dezoito. 

da Décima Terceira Sessão Ordinária e da Oitava Sessão 

da Décima Terceira Sessão Ordinária e Oitava Sessão 

Solicita ao Executivo que 
airro Maria Rosa.] 

CRIA A FEIRA LIVRE DE 
AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE IPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”] 

s comissões de Economia e Justiça e Redação. 



 

Página 2 de 5 

 

Faço agora a leitura do Projeto de Lei 038/2018. 

[O Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 038/2018 - “RATIFICA ALTERAÇÃO 
DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO 
PÚBLICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 
CONSAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”] 

Encaminho o Projeto de Lei 038/2018 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

Está aberto o uso da palavra livre aos oradores inscritos. 

Vereador Benedito Ursulino de Freitas com a palavra. 

- PALAVRA LIVRE - 

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Cumprimentou a todos, iniciou parabenizando o 
Governo do estado pela Unidade Básica de Saúde inaugurada em Iporanga. Elogiou as melhorias 
realizadas no Prédio da Câmara Municipal, parabenizou o Presidente Ariovaldo pelo desempenho.  

Continuando solicitou melhorias nas estradas do Bairro da Serra, descreveu que está com 
muitos buracos, a Ponte Ouro Grosso citou que a situação está precária, comentou que caiu um 
Caminhão no local, solicitou apoio do Prefeito e Vereadores por melhorias na ponte. Comentou a 
seguir sobre a falta de limpeza no Bairro da Serra, destacou que no momento não dispõe de roçadeira 
para trabalhar, citou que está faltando limpeza e também pintura nas guias no Bairro. São essas suas 
palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ADILSON RODRIGUES (PSBD) – Cumprimentou a todos, iniciou comentando 
sobre a inauguração da UBS - Unidade Básica de Saúde, citou que como representante do Município 
ser uma satisfação receber elogios da população, dos usuários, pois valoriza o trabalho do vereador, 
comentou sobre os trâmites para chegar à conclusão da obra, que vai atender o município com toda 
grandeza, com todo o recurso que a Unidade tem, agradeceu ao Governador Geraldo Alckmin por ter 
implantado esse benefício ao Vale do Ribeira que ganhou com a estrutura, com qualidade e 
oferecendo melhor atendimento aos pacientes com rotinas médicas a Santos ou São Paulo. 

 Continuando comentou sobre a visita do Pastor Admir Fernandes à Escola José Maciel, 
parabenizou a Igreja Assembleia missão pela iniciativa, descreveu a explanação da Queila, que expôs 
toda sua vida como usuária de drogas para as crianças, parabenizou em nome do Pastor Admir a 
Igreja pelo teatro apresentado no Bairro, destacou que foi simples, mas descreveu a realidade que 
muitos jovens estão vivendo, uma parte da religião chamando o jovem para o caminho da verdade e 
outros chamando para o caminho do erro. Solicitou o registro em Ata para que ocorram mais eventos, 
teatro destinado à orientação dos jovens, parabenizou a Queila e todos os participantes do evento na 
Escola. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
comentando que esteve na Vila Esperança e acompanhou a instalação da Academia ao Ar Livre, 
solicitou melhorias, principalmente a limpeza, pois se encontra muito bagunçado ao redor do local, em 
seguida comentou que esteve no bairro Nhunguara, citou que os moradores solicitaram que interceda 



 

Página 3 de 5 

 

por eles, solicitando ao Prefeito Valmir a Perenização da estrada Vicinal municipal do Bairro, 
descreveu que há também os pontos críticos que com as chuvas pioram, solicitaram a instalação de 
parque infantil, manutenção da academia ao ar livre, destacou a importância da manutenção, pois há 
aparelho quebrado, mato ao redor, solicitaram a orientação de um Profissional na área de Educação 
física uma vez por semana orientando pessoas do Bairro na atividade física, a limpeza do campo de 
futebol, citou que um morador foi picado por cobra e reparos na ponte de cabo de aço que necessita 
da manutenção.  

Prosseguindo comentou sobre o Bairro da Serra, comentou sobre o acidente que ocorreu 
na Ponte Ouro Grosso, destacou a importância da reforma da Ponte, pois o material está podre 
dificultando o acesso no local, cobrou do prefeito e Secretário de Obras, planejamento analisando as 
prioridades em atender às necessidades dos moradores.  

A seguir comentou sobre o oficio para o Departamento Nacional de Pesquisas Mineral, 
solicitando um laudo para tornar mais profundo o rio Betari que devido às chuvas transborda e passa 
pela estrada dificultando o acesso dos moradores que moram nas proximidades do rio. Solicitou apoio 
de todos para essa conquista no bairro, destacou também a importância de melhorias na Ponte local. 
São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. SIDNEI ROCHA (PV) – Cumprimentou a todos, iniciou agradecendo os vereadores 
Laerte e Alessandro pelo apoio referente à solicitação de melhorias estrada do Bairro Maria Rosa, 
citou ter solicitado varias vezes melhorias na subida e a retro escavadeira não tem condições de fazer 
os reparos necessários, solicitou planejamento para o ano que vem atender a necessidade do local, 
Sugeriu que o serviço deve ser feito com concreto para solucionar os problemas, comentou sobre o 
Projeto micro bacias que infelizmente o bairro perdeu, destacou a importância dos serviços e aguarda 
que sejam feitos com recursos próprios, espera que no próximo ano sejam feitas as melhorias, citou 
que alguns reparos foram feitos para resolver os Problemas com a água, comentou estar feliz por 
atender o bairro, mas comentou que ocorreu do caminhão ir para o Bairro com calcário e não 
conseguir voltar devido às chuvas, citou ser uma situação constrangedora no mundo em que vivemos 
hoje, principalmente para quem convive o dia a dia, concluiu que comenta não por residir no Bairro, 
mas pela população que convive com a situação no dia a dia, espera que a máquina faça um bom 
trabalho e solicitou um rolo para compactar as pedras que ficam na estrada, pois não adianta e fica 
um trabalho perdido, solicitou que os vereadores trabalhem com o Prefeito para que através de 
emenda ou recurso próprio possa adquirir um rolo atender a demanda do município.   

Prosseguindo comentou sobre a agricultura setor que convive o dia a dia, pois depende 
do departamento, mas destacou que não dispõe de um trator para atender a comunidade, comentou 
que ouve da população ser um absurdo o departamento não ter motorista, tratorista, funcionários 
disponíveis para atender o município com dois milhões de pés de pupunha, tenta agendar trator, não 
tem tratorista, pra agendar caminhão não tem motorista, espera que essas questões sejam resolvidas, 
para melhor atender a comunidade, pois é uma área sem investimentos e precisa ser atendida, pois 
os agricultores não batem na porta da Prefeitura pedindo empregos, pois tem como se sustentar, mas 
infelizmente a Prefeitura não tem como dar assistência no que necessitam. São essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos.  
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O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Iniciou sua fala comentando sobre sua solicitação para que o 
Prefeito Valmir tomasse providências junto ao Prefeito de Eldorado e ao DEER, pois trecho que liga 
Iporanga a Eldorado está impossível de trafegar, deixou claro que se houver um encaminhamento de 
emergência a pessoa morre antes de chegar da cidade de Eldorado, solicitou apoio aos demais 
vereadores para encaminhar ofícios solicitando reparos urgentes, destacou a importância dos reparos 
mesmo sendo responsabilidade do DEER, citou que mesmo terra já ameniza a situação.  

Prosseguindo comentou sobre a UBS (Unidade Básica de Saúde) uma grande conquista 
do município e cobrou que acelere a inauguração do Portal Turístico, citou que tem um evento 
marcado pra novembro referente ao mapeamento cultural, comentou que aguarda o termino da obra a 
tempo, cobrou agilidade dos responsáveis pela obra, pois tem Engenheiro, Diretor de Obra e outros 
que são remunerados para que o empreendimento seja concluído no prazo.  

Concluindo acrescentou que cobra, mas não se toma providências, citou que as Estradas 
estão sem reparos, comunicou que o Presidente da Associação do Bairro Ribeirão entrou com um 
pedido pelo Ministério Publico, pois assinaram um TAC para arrumar a estrada do Bairro Ribeirão 
vieram com fotos e laudos e o engenheiro assinou que a estrada havia sido concluída, mas a estrada 
continua sem manutenção, orientou que solicitem uma vistoria técnica do local ao Ministério Publico 
provando assim as condições das estradas. Solicitou providencias ao Prefeito para que não ocorram 
coisas piores. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.   

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando 
sobre a reforma do Posto de Atendimento a Saúde do Bairro Pilões, citou estar em fase de 
acabamento, cobrou a necessidade de fiscalização da Obra, pois no Projeto constavam muitos 
detalhes importantes que até o momento não consta na obra, mas vai aguardar a conclusão para 
efetuar possíveis denúncias, destacou a importância da cobrança e acompanhamento das obras, pois 
há obras que até o dia de hoje não foi terminada.  

Prosseguindo comentou sobre a aquisição de um Veiculo van para transporte de 
pacientes através da Deputada Leci Brandão, citou que já está licitada no Valor de cento e noventa e 
quatro mil reais e também a aquisição de uma Ambulância Semi-UTI, no valor de cento e noventa e 
quatro mil reais e logo estará atendendo a demanda do Município.   

Em seguida comentou sobre a drenagem da Estrada do Bairro Praia Grande, citou que os 
tubos estão instalados, mas faltam o termino das caixas para saída de água, destacou a importância 
do termino dos serviços, pois espera que no próximo ano seja evitado o transporte por água.   

Comentou a seguir sobre as indicações, deixou claro que os vereadores acompanham as 
melhorias feitas nos Bairros e no bairro Maria Rosa orientou meios de melhorar a estrada com poucos 
gastos. 

 Comentou sobre os Procedimentos para liberar recursos através do MIT, comentou sobre 
o termino da Obra do Aterro sanitário que até o momento não foi concluída, citou o mau 
aproveitamento das maquinas do DEER frequentemente para adiantar os serviços. São essas suas 
palavras, desejou boa noite a todos.  
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O SR. PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes – DEM) – Solicitou ao Vice-Presidente Otacílio 
Francisco dos Santos, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da 
palavra. 

Cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a Presença do Deputado Alexandre 
Leite e a Visita do Novo Bispo da Diocese de Registro no Município. Comentou a seguir da 
inauguração da UBS (Unidade Básica de Saúde), destacou a importância da Obra daquele porte para 
o Município, parabenizou também a Presença do Deputado Samuel Moreira no município, destacou a 
importância do voto aos Deputados que ajudam o município.  

Prosseguindo comentou sobre o trafego dos Caminhões, citou que foi ao DEER solicitar 
apoio para amenizar a situação das estradas, mas até o momento não foram tomadas as devidas 
providências. Comentou sobre a liberação da Cascalheira que faz muita falta para o município, cobrou 
a Secretária Quischiline para resolver as pendências para liberação da mesma. Falou a seguir sobre o 
Bairro Betari, citou ser um Bairro privilegiado, pois há no Bairro duas pousadas, a Reserva da 
Biosfera, Posto de Atendimento a saúde, caixa d'água, adquirida através do deputado André do 
Prado, abastecimento de água para todos os moradores e ônibus para transporte diário. São essas 
suas palavras, agradeceu a todos. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente Sessão 
Ordinária. 


