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Ata da Décima Primeira Sessão O

dezesseis de agosto de  2018,  às 1

à Av. Iporanga, 112 – Iporanga 

Rodrigues, Adilson Rodrigues da Silva, André 
Rodrigues, Daniel Messias Rocha, 
Sidnei Rocha sob a presidência do Primeiro 

Ursulino de Freitas, e havendo númer

iniciado os trabalhos do dia.  O 

leitura da Ata da Décima Sessão Ordinária de 2018 

todos os Vereadores. O Presidente 

votação sendo esta aprovada por todos os 

Indicação 009/2018 de autoria do Vereador

do Projeto de Lei 029/2018 de autoria do Executivo Municipal 

uma vaga para o cargo de provimento efetivo Enfermeiro (P.A) e estabelece outras 

providências.” O Presidente colocou o 

Rodrigues da Silva com a palavra

entidades relacionadas à saúde em relação ao 

em alguns bairros; finalizou sua fala dizendo ser 

demanda existente. Vereador Alessandro Mendes Rodrigues
a todos; disse ser a favor do PL 029/2018

que a inauguração da nova UBS Dr. Thomaz

Lauro Tavares de Lima vai continuar funcionando como Emergência; ressaltou que 

unidades precisam de quadro de funci

fez um cálculo de dimensionamento de enfermeiros e que na atual situação ainda faltam três 

enfermeiros; finalizou sua fala destacando

pacientes do SUS. Vereador André Luiz Furquim
029/2018; explicou que já existe um debate pela perda salarial dos funcionários e que o 

orçamento com pessoal já atinge 

que os atuais ainda não receberam a reposição da perda salarial

analisar primeiro e que deve-se aprender a trabalhar com o que já se tem em mãos; lembrou 

que existem alguns cargos que estão sendo criados a pedido do Ministério Público e que 

Projeto já está disponível para acesso; disse que 

criados os referidos cargos; falou que é obrigatória 

e Psicólogo; comentou que nunca se sabe quando estão sendo atingidos os l

de pagamento da Prefeitura; destacou ter investido
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Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  

,  às 19 horas  no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito 

Iporanga – SP. Reuniram-se os Vereadores: 

Adilson Rodrigues da Silva, André Luiz Furquim, 
Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes, Otacílio Francisco dos Santos 

sob a presidência do Primeiro e secretariado pela 1º.

e havendo número legal, em nome de Deus, 

 Presidente colocou o requerimento verbal de dispensa da 

Décima Sessão Ordinária de 2018 em votação sendo est

Presidente colocou a Ata da Décima Sessão

por todos os Vereadores. O Presidente fez a leitura da

de autoria do Vereador Daniel Messias Rocha. O 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação de 

uma vaga para o cargo de provimento efetivo Enfermeiro (P.A) e estabelece outras 

colocou o PL 029/2018 em discussão

com a palavra; cumprimentou a todos; falou que houveram cobranças d

entidades relacionadas à saúde em relação ao PL 029/2018; destacou

finalizou sua fala dizendo ser a favor do PL 029/2018

Alessandro Mendes Rodrigues com a palavra

PL 029/2018, devido ao aumento da demanda de atendimento 

que a inauguração da nova UBS Dr. Thomaz deve causar; falou que a unidade da atual UBS 

Lauro Tavares de Lima vai continuar funcionando como Emergência; ressaltou que 

unidades precisam de quadro de funcionários próprio; explanou seu raciocínio dizendo que 

fez um cálculo de dimensionamento de enfermeiros e que na atual situação ainda faltam três 

finalizou sua fala destacando importância de prestar um bom atendimento ao

André Luiz Furquim com a palavra; disse ser contra

; explicou que já existe um debate pela perda salarial dos funcionários e que o 

 o limite; explicou que não adianta criar novos cargos sendo 

ainda não receberam a reposição da perda salarial; ressaltou que é preciso 

se aprender a trabalhar com o que já se tem em mãos; lembrou 

que existem alguns cargos que estão sendo criados a pedido do Ministério Público e que 

ojeto já está disponível para acesso; disse que pode-se perder recursos caso não sejam 

cargos; falou que é obrigatória a criação das funções de Assistente Social 

nunca se sabe quando estão sendo atingidos os l

destacou ter investido quase um ano para criar a comissão de 
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da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  

horas  no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito 

se os Vereadores: Ariovaldo Lopes 
, Alessandro Mendes 

lio Francisco dos Santos e 
1º. Secretário: Benedito 

o legal, em nome de Deus, o Presidente deu por 

colocou o requerimento verbal de dispensa da 

em votação sendo este aprovado por 

Décima Sessão Ordinária de 2018 em 

Presidente fez a leitura da 

 Presidente fez a leitura 

Dispõe sobre a criação de 

uma vaga para o cargo de provimento efetivo Enfermeiro (P.A) e estabelece outras 

discussão. Vereador Adilson 
primentou a todos; falou que houveram cobranças de 

destacou a falta de enfermeiros 

029/2018 e que ele vai suprir a 

com a palavra; cumprimentou 

devido ao aumento da demanda de atendimento 

deve causar; falou que a unidade da atual UBS 

Lauro Tavares de Lima vai continuar funcionando como Emergência; ressaltou que ambas as 

onários próprio; explanou seu raciocínio dizendo que 

fez um cálculo de dimensionamento de enfermeiros e que na atual situação ainda faltam três 

importância de prestar um bom atendimento aos 

com a palavra; disse ser contra o PL 

; explicou que já existe um debate pela perda salarial dos funcionários e que o 

; explicou que não adianta criar novos cargos sendo 

; ressaltou que é preciso 

se aprender a trabalhar com o que já se tem em mãos; lembrou 

que existem alguns cargos que estão sendo criados a pedido do Ministério Público e que o 

se perder recursos caso não sejam 

a criação das funções de Assistente Social 

nunca se sabe quando estão sendo atingidos os limites da folha 

quase um ano para criar a comissão de 
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funcionários para elaborar um acordo para reposição de perda

é beneficiar a maioria dos funcionários e não apenas cria

reforçando ser contra o PL 029/2018

a todos; citou a palavra do Vereador 

da demanda de profissionais com a criação da 

nova UBS Dr. Thomaz Antonio, os funcionários

cumprir o resto da carga horária na futura Emergência Lauro Tavares de Lima

uma pesquisa informal com funcionários da Saúde sobre a nece

e a grande maioria afirmou não ser

no que votam, pois são representantes do povo; 

029/2018. Vereador Daniel Messias Rocha
que desde o ano passado levanta questões sobre Saúde Pública, investimento e prevenção; 

citou que na zona rural não faltam profissionais e que todos que compõem o quadro são 

capacitados em atender a demanda na Saúde Municipal; enfatizou a luta que ocorre 

ano e meio por melhorias para funcionários já existentes; citou que outros projetos para 

melhoria da situação do funcionário munic

nunca mais voltaram; frisou que o principal argumento é a falta de recurso para reposição de 

perdas ou aumento salarial; comentou

cargos e que gostaria que todos os funcionários fossem valorizados; dis

com salário defasado e é necessári

que se o PL 029/2018 fosse para a criação de uma nova equipe de PSF ele votaria a favor; 

lembrou que cobra melhorias para os usuários do SUS

Secretário de Saúde; disse que o 

de profissionais, mas sim por falta de

próximo; falou não ver necessidade 

que o edital do concurso originariamente eram cinco vagas, depois foi para se

querem criar mais uma; salientou que 

não vai ser mais um enfermeiro que 

desejado; comentou que a busca pela excelência da para fazer com o que se tem hoje; 

finalizou sua fala reforçando que é necessário valorizar os profissionais já existentes do 

quadro. O Presidente colocou o 

por cinco votos a favor e três contra

Daniel Messias Rocha e Laerte Mendes
031/2018 e a colocou em discussão.

cumprimentou a todos; disse que consultou
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acordo para reposição de perda salarial; disse que a prioridade 

é beneficiar a maioria dos funcionários e não apenas criar novas vagas

PL 029/2018. Vereador Laerte Mendes com a palavra;

do Vereador Alessandro Mendes Rodrigues em relação ao aumento 

com a criação da nova UBS; disse que ao final do expediente na 

os funcionários como enfermeiros e médicos,

cumprir o resto da carga horária na futura Emergência Lauro Tavares de Lima

ionários da Saúde sobre a necessidade de novos enfermeiros 

ser necessário; destacou que todos devem pensar muito bem 

são representantes do povo; finalizou a fala declar

Daniel Messias Rocha com a palavra; cumprimentou a todos; lembrou 

nta questões sobre Saúde Pública, investimento e prevenção; 

citou que na zona rural não faltam profissionais e que todos que compõem o quadro são 

atender a demanda na Saúde Municipal; enfatizou a luta que ocorre 

ano e meio por melhorias para funcionários já existentes; citou que outros projetos para 

melhoria da situação do funcionário municipal já passaram por esta casa,

o principal argumento é a falta de recurso para reposição de 

comentou que do nada surgem índices 

que gostaria que todos os funcionários fossem valorizados; dis

é necessária uma política de valorização destes profissionais; 

fosse para a criação de uma nova equipe de PSF ele votaria a favor; 

lembrou que cobra melhorias para os usuários do SUS e que sempre conversa com o 

; disse que o PSF Urbano e Rural estão deixando a desejar

falta de gestão, empenho, vontade de trabalhar e atender 

necessidade para a criação de nova vaga de enfermeiro; 

do concurso originariamente eram cinco vagas, depois foi para se

salientou que os serviços estão sendo feitos na medida do possível e 

não vai ser mais um enfermeiro que vai fazer a Saúde chegar ao nível de excelência 

; comentou que a busca pela excelência da para fazer com o que se tem hoje; 

finalizou sua fala reforçando que é necessário valorizar os profissionais já existentes do 

quadro. O Presidente colocou o Projeto de Lei 029/2018 em votação, sendo este aprovado 

a favor e três contra. Foram contrários os Vereadores: 

Laerte Mendes. O Presidente fez a leitura d

colocou em discussão. Vereador André Luiz Furquim 
disse que consultou a ajuda do Edson para 
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; disse que a prioridade 

r novas vagas; finalizou sua fala 

com a palavra; cumprimentou 

em relação ao aumento 

o final do expediente na 

como enfermeiros e médicos, voltarão para 

cumprir o resto da carga horária na futura Emergência Lauro Tavares de Lima; disse ter feito 

ssidade de novos enfermeiros 

que todos devem pensar muito bem 

declarando ser contra o PL 

com a palavra; cumprimentou a todos; lembrou 

nta questões sobre Saúde Pública, investimento e prevenção; 

citou que na zona rural não faltam profissionais e que todos que compõem o quadro são 

atender a demanda na Saúde Municipal; enfatizou a luta que ocorre há um 

ano e meio por melhorias para funcionários já existentes; citou que outros projetos para 

ipal já passaram por esta casa, foram retirados e 

o principal argumento é a falta de recurso para reposição de 

 para criação de novos 

que gostaria que todos os funcionários fossem valorizados; disse que existem muitos 

uma política de valorização destes profissionais; falou 

fosse para a criação de uma nova equipe de PSF ele votaria a favor; 

sempre conversa com o 

Rural estão deixando a desejar, não por falta 

vontade de trabalhar e atender o 

ção de nova vaga de enfermeiro; comentou 

do concurso originariamente eram cinco vagas, depois foi para sete e agora 

os serviços estão sendo feitos na medida do possível e 

vai fazer a Saúde chegar ao nível de excelência 

; comentou que a busca pela excelência da para fazer com o que se tem hoje; 

finalizou sua fala reforçando que é necessário valorizar os profissionais já existentes do 

em votação, sendo este aprovado 

. Foram contrários os Vereadores: André Luiz Furquim, 
fez a leitura da Emenda Modificativa 

André Luiz Furquim com a palavra; 

ajuda do Edson para elaborar a Emenda 
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Modificativa; citou que o Advogado que elaborou o Projeto de Lei inseriu informações sobre 

cargo de provimento efetivo, mas

deve-se escolher uma só opção, ou concurso público ou processo seletivo; disse que a 

emenda modificativa auxilia na coerência das leis. Vereador 

cumprimentou a todos; comentou

de provimento efetivo, e que em seguida 

para o Sr. Prefeito contratar um advogado o mais rápido po

são nove vereadores e mais um advogado que compõem a câmara

passa nesta casa; finalizou sua fala se manifestando a favor d

031/2018. Sr. Presidente com a palavra; agradeceu a 

Modificativa 031/2018 em votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores.

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 031/2018

efetivos de fonoaudiólogo, médico cardiologista, 

médico psiquiatra.” O Presidente colocou o 

Mendes com a palavra; pergunta ao Presidente se o projeto será votado com a emenda 

modificativa; reforça que vai votar a favor. Ver

disse que o Projeto de Lei em discussão serve para regularizar a situaç

especialistas que já atuam e ainda não são efetivos; acrescentou que o orçamento da 

Prefeitura tem capacidade para custear estes c

especializadas prestarem este tipo serviço; lembrou que o DRS mandava apenas duas vagas 

por mês para pediatra; acrescentou que hoje o atendimento é feito quinzenalmente e mesmo 

assim a Saúde não consegue atender 

fonoaudiólogo e psiquiatra foi feito a pedido do Ministério Público; enfatizou que a criação de 

vagas em concurso público resolve o problema de empresas médicas prestarem serviço de 

mão-de-obra terceirizada para a Saúde. Vereador 

que apenas um dos cargos tem a carga horária de trinta e cinco horas, e que as funções de 

cardiologista, ginecologista, pediatra e psiquiatra são tod

que o custo não vai ser tão alto para a Prefeitura

a palavra; cumprimentou a todos;

afirmou que os pacientes sofrem muito na espera de vagas com especialistas; acresc

que as vagas são muito escassas e que a criação dos cargos atende melhor a população; 

parabenizou o Sr. Prefeito e o Secretário de Saúde pela iniciativa do Projeto; informou que o 

concurso público será feito somente para os cargos médicos; finalizou 

Deus dê saúde para toda a população. Vereador 

palavra; cumprimentou a todos; iniciou sua fala dizendo ser 
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Modificativa; citou que o Advogado que elaborou o Projeto de Lei inseriu informações sobre 

, mas logo em seguida cita processo seletivo; 

escolher uma só opção, ou concurso público ou processo seletivo; disse que a 

emenda modificativa auxilia na coerência das leis. Vereador Laerte Mendes
comentou que o Art. 1° do Projeto de Lei 031/2018

efetivo, e que em seguida o Art. 2° cita processo seletivo; lembrou que falou 

para o Sr. Prefeito contratar um advogado o mais rápido possível para se defender; disse que 

m advogado que compõem a câmara e que “coisa errada” não 

lizou sua fala se manifestando a favor da 

Presidente com a palavra; agradeceu a presença de todos

em votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores.

Projeto de Lei 031/2018 que “Dispõe sobre a criação dos cargos 

efetivos de fonoaudiólogo, médico cardiologista, médico ginecologista

sidente colocou o PL 031/2018 em discussão. Vereador 

com a palavra; pergunta ao Presidente se o projeto será votado com a emenda 

modificativa; reforça que vai votar a favor. Vereador André Luiz Furquim
disse que o Projeto de Lei em discussão serve para regularizar a situaç

especialistas que já atuam e ainda não são efetivos; acrescentou que o orçamento da 

Prefeitura tem capacidade para custear estes cargos, pois já faz pagamentos para empresas 

especializadas prestarem este tipo serviço; lembrou que o DRS mandava apenas duas vagas 

por mês para pediatra; acrescentou que hoje o atendimento é feito quinzenalmente e mesmo 

assim a Saúde não consegue atender a demanda; afirmou que a provimento das vagas de 

fonoaudiólogo e psiquiatra foi feito a pedido do Ministério Público; enfatizou que a criação de 

vagas em concurso público resolve o problema de empresas médicas prestarem serviço de 

para a Saúde. Vereador Laerte Mendes com a palavra; apontou 

que apenas um dos cargos tem a carga horária de trinta e cinco horas, e que as funções de 

cardiologista, ginecologista, pediatra e psiquiatra são todas oito horas mensais

não vai ser tão alto para a Prefeitura. Vereador Adilson Rodrigues da Silva 
a palavra; cumprimentou a todos; disse que o PL 031/2018 vai ser muito útil para o Município; 

afirmou que os pacientes sofrem muito na espera de vagas com especialistas; acresc

que as vagas são muito escassas e que a criação dos cargos atende melhor a população; 

parabenizou o Sr. Prefeito e o Secretário de Saúde pela iniciativa do Projeto; informou que o 

concurso público será feito somente para os cargos médicos; finalizou 

Deus dê saúde para toda a população. Vereador Alessandro Mendes Rodrigues
palavra; cumprimentou a todos; iniciou sua fala dizendo ser a favor do PL
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Modificativa; citou que o Advogado que elaborou o Projeto de Lei inseriu informações sobre 

processo seletivo; argumentou que 

escolher uma só opção, ou concurso público ou processo seletivo; disse que a 

Laerte Mendes com a palavra; 

Projeto de Lei 031/2018 se refere a cargo 

cita processo seletivo; lembrou que falou 

ssível para se defender; disse que 

e que “coisa errada” não 

a Emenda Modificativa 

presença de todos; colocou a Emenda 

em votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores. O 

“Dispõe sobre a criação dos cargos 

dico ginecologista, médico pediatra e 

em discussão. Vereador Laerte 
com a palavra; pergunta ao Presidente se o projeto será votado com a emenda 

André Luiz Furquim com a palavra; 

disse que o Projeto de Lei em discussão serve para regularizar a situação dos médicos 

especialistas que já atuam e ainda não são efetivos; acrescentou que o orçamento da 

argos, pois já faz pagamentos para empresas 

especializadas prestarem este tipo serviço; lembrou que o DRS mandava apenas duas vagas 

por mês para pediatra; acrescentou que hoje o atendimento é feito quinzenalmente e mesmo 

a demanda; afirmou que a provimento das vagas de 

fonoaudiólogo e psiquiatra foi feito a pedido do Ministério Público; enfatizou que a criação de 

vagas em concurso público resolve o problema de empresas médicas prestarem serviço de 

com a palavra; apontou 

que apenas um dos cargos tem a carga horária de trinta e cinco horas, e que as funções de 

s oito horas mensais, destacando 

Adilson Rodrigues da Silva com 

vai ser muito útil para o Município; 

afirmou que os pacientes sofrem muito na espera de vagas com especialistas; acrescentou 

que as vagas são muito escassas e que a criação dos cargos atende melhor a população; 

parabenizou o Sr. Prefeito e o Secretário de Saúde pela iniciativa do Projeto; informou que o 

concurso público será feito somente para os cargos médicos; finalizou sua fala desejando que 

Alessandro Mendes Rodrigues com a 

PL 031/2018; disse que 
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espera que a Secretaria de Saúde se esforce cada vez mais p

Iporanga ao invés de mandá-los para os hospitais de referência; finalizou sua fala 

ser a favor do PL 031/2018. O Presidente colocou o 

sendo este aprovado por todos os Vereadores. O Presidente fez a leitura do 

033/2018 que “Dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de provimento efetivo de 

Assistente Social (30 horas semanais) e Psicólogo (40 horas semanais) e estabele

providências”. O Presidente colocou o 

com a palavra; cumprimentou a todos; disse para 

apenas criar vagas; ressaltou que o município já possui duas assiste

psicólogos; destacou a importância

criação do cargo de Assistente Social;

finalizou sua fala declarando ser a favor d

a palavra; retomou sua fala anterior dizendo que a criação de vagas de Psicólogo e Assistente 

Social foi feita a pedido do Ministério Público; disse que a prefeitura foi notificada que caso 

não preencham as vagas pagarão m

oferece convênios e que é necessária a assinatura de um profissional da área para firmar os 

acordos; destacou que não é possível votar contra uma imposição do Ministério Público; 

finalizou sua fala declarando ser 

Oliveira com a palavra; disse que esteve na Central Regional de Assistência Social em 

Registro no ano passado e a responsável orientou o Prefeito que era necessário contratar 

mais um Assistente Social; disse que a cobrança do município para a criação desta vaga já 

existe há um tempo; finalizou sua fala retomando o raciocínio do Vereador 

Furquim sobre a assinatura dos profissionais responsáveis para a firmação dos convênios.

Presidente colocou o PL 033/2018

O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 007/2018

Daniel Messias Rocha que “Institui no âmbito municipal a Honraria Policia

Destaque do Ano e dá outras providências.

em discussão. Vereador Daniel Messias Rocha
homenagear os policiais que se destacam por suas ações durante o ano; argumentou que a 

profissão de policial é muito mal interpretada e que se trabalha no “fio da navalha” todos os 

dias; disse que o regimento da pol

foi policial destaque em Jacupiranga; enfatizou que 

são quem avaliam os policiais que se destacam durante o ano; afirmou 

não é dever apenas do Estado, e que começa dentro de casa com a educação que os pais 

dão aos filhos; ressaltou que deve
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espera que a Secretaria de Saúde se esforce cada vez mais para tratar os pacientes em 

los para os hospitais de referência; finalizou sua fala 

. O Presidente colocou o Projeto de Lei 031/2018

sendo este aprovado por todos os Vereadores. O Presidente fez a leitura do 

“Dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de provimento efetivo de 

Assistente Social (30 horas semanais) e Psicólogo (40 horas semanais) e estabele

O Presidente colocou o PL 033/2018 em discussão. Vereador 

u a todos; disse para os presentes que a função desta casa não é 

apenas criar vagas; ressaltou que o município já possui duas assiste

importância do cargo para o CRAS; disse que será obrigatória a 

criação do cargo de Assistente Social; enfatizou que a Saúde necessita de 

a favor do PL 033/2018. Vereador André Luiz Furquim
a palavra; retomou sua fala anterior dizendo que a criação de vagas de Psicólogo e Assistente 

Social foi feita a pedido do Ministério Público; disse que a prefeitura foi notificada que caso 

não preencham as vagas pagarão multa diária altíssima; informou que o Governo Federal 

oferece convênios e que é necessária a assinatura de um profissional da área para firmar os 

ou que não é possível votar contra uma imposição do Ministério Público; 

arando ser a favor do PL 033/2018. Vereador

disse que esteve na Central Regional de Assistência Social em 

Registro no ano passado e a responsável orientou o Prefeito que era necessário contratar 

Social; disse que a cobrança do município para a criação desta vaga já 

um tempo; finalizou sua fala retomando o raciocínio do Vereador 

sobre a assinatura dos profissionais responsáveis para a firmação dos convênios.

033/2018 em votação sendo este aprovado por todos os Vereadores.

Projeto de Lei Legislativo 007/2018 de autoria do Vereador 

“Institui no âmbito municipal a Honraria Policia

Destaque do Ano e dá outras providências.” O Presidente colocou o PL Legislativo 007/2018

Daniel Messias Rocha com a palavra; disse que a ideia do Projeto é 

homenagear os policiais que se destacam por suas ações durante o ano; argumentou que a 

profissão de policial é muito mal interpretada e que se trabalha no “fio da navalha” todos os 

da polícia militar é muito rígido; lembrou que o soldado Henrique 

foi policial destaque em Jacupiranga; enfatizou que os comandantes da polícia civil e 

os policiais que se destacam durante o ano; afirmou 

dever apenas do Estado, e que começa dentro de casa com a educação que os pais 

deve-se valorizar os policiais da nossa cidade; 
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ara tratar os pacientes em 

los para os hospitais de referência; finalizou sua fala reforçando 

Projeto de Lei 031/2018 em votação 

sendo este aprovado por todos os Vereadores. O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 

“Dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de provimento efetivo de 

Assistente Social (30 horas semanais) e Psicólogo (40 horas semanais) e estabelece outras 

em discussão. Vereador Laerte Mendes 

os presentes que a função desta casa não é 

apenas criar vagas; ressaltou que o município já possui duas assistentes sociais e dois 

disse que será obrigatória a 

enfatizou que a Saúde necessita de um Psicólogo; 

André Luiz Furquim com 

a palavra; retomou sua fala anterior dizendo que a criação de vagas de Psicólogo e Assistente 

Social foi feita a pedido do Ministério Público; disse que a prefeitura foi notificada que caso 

ulta diária altíssima; informou que o Governo Federal 

oferece convênios e que é necessária a assinatura de um profissional da área para firmar os 

ou que não é possível votar contra uma imposição do Ministério Público; 

. Vereador Adilson Rodrigues 
disse que esteve na Central Regional de Assistência Social em 

Registro no ano passado e a responsável orientou o Prefeito que era necessário contratar 

Social; disse que a cobrança do município para a criação desta vaga já 

um tempo; finalizou sua fala retomando o raciocínio do Vereador André Luiz 
sobre a assinatura dos profissionais responsáveis para a firmação dos convênios. O 

em votação sendo este aprovado por todos os Vereadores. 

de autoria do Vereador 

“Institui no âmbito municipal a Honraria Policial Civil e Militar 

PL Legislativo 007/2018 

com a palavra; disse que a ideia do Projeto é 

homenagear os policiais que se destacam por suas ações durante o ano; argumentou que a 

profissão de policial é muito mal interpretada e que se trabalha no “fio da navalha” todos os 

cia militar é muito rígido; lembrou que o soldado Henrique 

os comandantes da polícia civil e militar 

os policiais que se destacam durante o ano; afirmou que segurança pública 

dever apenas do Estado, e que começa dentro de casa com a educação que os pais 

os policiais da nossa cidade; lembrou que a 
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polícia é responsável por atender a população 

suas funções; disse que a polícia faz atendimentos 

complexos; propôs um desafio questionando se alguém já fez 

trabalho da polícia; disse que muitas vezes as pessoas criticam sem conhecer o traba

é feito; sugeriu que a população em geral se aproxime mais da polícia; citou a época em que 

todos os policiais que atuavam em Iporanga eram originários

que os cidadãos façam visitas para conhecer o trabalho d

festivas sempre existem policiais civis e militares de plantão para atender as necessidades do 

povo; reforçou que a ideia do Projeto é a valorização 

conversa com o Prefeito Valmir para criar uma honraria para os servidores municipais; pediu 

aos Vereadores a aprovação do Projeto; fez uma indicação verbal para o Prefeito Valmir criar 

uma honraria para os servidores munici

Vereador Alessandro Mendes Rodrigues
todos os profissionais devem ser valorizados; disse 

polícia demorou em atender as ocorrências; 

que ele sugira aos seus colegas da Polícia o desenvolvimento de um

conscientização nas escolas; ressaltou que todos profissionais devem 

profissão; destacou que é necessário gostar muito 

explicou que todos os cidadãos saem ganhando com o trabalho 

polícia. Vereador Daniel Messias Rocha
Militar se classifica em prevenção e

das rondas ostensivas e a repressão só ocorre 

esclareceu que as ligações feitas para o 190 são transferidas para a central em Santos, 

depois Registro e em seguida é direcionada para Iporanga, por is

o atendimento ser concluído; destacou ser uma falha

sem desenvolver um trabalho de divulgação; enfatizou que a distância é um fator que pode 

interferir na comunicação via Rádio das 

Rodrigues da Silva com a palavra;

lembrou que no final do ano passado o Sargento Tite desenvolveu um bom trabalho educativo 

nas escolas realizando palestras; disse 

questão levantada pelo Vereador 

educacional desenvolvido pela Polícia;

importância da polícia; lembrou que no Bairro Castelhanos aconteceram ótimas palestras 

realizadas pela polícia e sugeriu que também fossem

Presidente com a palavra; elogiou o Projeto do Vereador 
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polícia é responsável por atender a população mesmo em situações 

disse que a polícia faz atendimentos desde os mais 

complexos; propôs um desafio questionando se alguém já fez uma 

trabalho da polícia; disse que muitas vezes as pessoas criticam sem conhecer o traba

é feito; sugeriu que a população em geral se aproxime mais da polícia; citou a época em que 

todos os policiais que atuavam em Iporanga eram originários do próprio município; sugeriu 

que os cidadãos façam visitas para conhecer o trabalho da polícia; lembrou que em épocas 

sempre existem policiais civis e militares de plantão para atender as necessidades do 

reforçou que a ideia do Projeto é a valorização do profissional; disse que teve uma 

conversa com o Prefeito Valmir para criar uma honraria para os servidores municipais; pediu 

aos Vereadores a aprovação do Projeto; fez uma indicação verbal para o Prefeito Valmir criar 

uma honraria para os servidores municipais que se destaquem nas suas ações durante o ano. 

Mendes Rodrigues com a palavra; iniciou sua fala destacando que 

todos os profissionais devem ser valorizados; disse que já presenciou situações em que a 

corrências; recomendou ao Vereador 

que ele sugira aos seus colegas da Polícia o desenvolvimento de um trabalho de prevenção

nas escolas; ressaltou que todos profissionais devem 

que é necessário gostar muito da profissão para ingressar na p

que todos os cidadãos saem ganhando com o trabalho preventivo

Daniel Messias Rocha com a palavra; esclareceu que o trabalho da Polícia 

ca em prevenção e repressão; explicou que a prevenção acontece no caso 

das rondas ostensivas e a repressão só ocorre caso já tenha sido cometido algum delito; 

s feitas para o 190 são transferidas para a central em Santos, 

depois Registro e em seguida é direcionada para Iporanga, por isso pode

ncluído; destacou ser uma falha a corporação implantar

r um trabalho de divulgação; enfatizou que a distância é um fator que pode 

via Rádio das viaturas causando interferências

com a palavra; cumprimentou o Vereador Daniel Messias Rocha
e no final do ano passado o Sargento Tite desenvolveu um bom trabalho educativo 

nas escolas realizando palestras; disse ter mudado o Sargento e que foi feita a cobrança da 

questão levantada pelo Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, em relação ao trabalho 

Polícia; disse que é necessário conscientizar os jovens sobre a 

olícia; lembrou que no Bairro Castelhanos aconteceram ótimas palestras 

olícia e sugeriu que também fossem realizadas em outras escolas. Sr. 

Presidente com a palavra; elogiou o Projeto do Vereador Daniel Messias Rocha
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situações que não competem às 

desde os mais simples até os mais 

 visita para conhecer o 

trabalho da polícia; disse que muitas vezes as pessoas criticam sem conhecer o trabalho que 

é feito; sugeriu que a população em geral se aproxime mais da polícia; citou a época em que 

do próprio município; sugeriu 

lembrou que em épocas 

sempre existem policiais civis e militares de plantão para atender as necessidades do 

profissional; disse que teve uma 

conversa com o Prefeito Valmir para criar uma honraria para os servidores municipais; pediu 

aos Vereadores a aprovação do Projeto; fez uma indicação verbal para o Prefeito Valmir criar 

pais que se destaquem nas suas ações durante o ano. 

com a palavra; iniciou sua fala destacando que 

já presenciou situações em que a 

Daniel Messias Rocha 

trabalho de prevenção e 

nas escolas; ressaltou que todos profissionais devem trabalhar com amor a 

da profissão para ingressar na polícia; 

preventivo desenvolvido pela 

com a palavra; esclareceu que o trabalho da Polícia 

repressão; explicou que a prevenção acontece no caso 

já tenha sido cometido algum delito; 

s feitas para o 190 são transferidas para a central em Santos, 

so pode levar um tempo até 

a corporação implantar esse sistema 

r um trabalho de divulgação; enfatizou que a distância é um fator que pode 

viaturas causando interferências. Vereador Adilson 
Daniel Messias Rocha; 

e no final do ano passado o Sargento Tite desenvolveu um bom trabalho educativo 

o Sargento e que foi feita a cobrança da 

em relação ao trabalho 

disse que é necessário conscientizar os jovens sobre a 

olícia; lembrou que no Bairro Castelhanos aconteceram ótimas palestras 

realizadas em outras escolas. Sr. 

Daniel Messias Rocha; disse que 
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muitas vezes a polícia não consegue atender as chamadas na hora por falta de cobertura de 

sinal de rádio nos bairros da cidade;

Registro a cobertura do sinal é mais eficiente;

da polícia está em constante aprimoramento; agradeceu a presença dos policiais

Presidente colocou o PL Legislativo 007/2018

Vereadores. O Presidente fez a leitura do 

Vereador Daniel Messias Rocha
identificação de veículos, documentos, bens públicos, placas, painéis e cartazes sinalizadores 

de obras públicas no município e dá outras providências”

Legislativo 008/2018 em discussão. Vereador 

começou a explicação sobre o obj

municipal muitas vezes são usados para fins que não foram designados, mesmo nos finais de 

semana e feriados; falou que no ano passado fez uma indicação para

novos do Município tivessem o Brasão de Iporanga estampado para identificação; 

que esta casa ajudou na compra de dois veículos para o Município; acrescentou que pelo 

tempo que eles foram adquiridos já rodaram demais, pois não paravam de 

argumentou que todos os bens do município devem ser tratados com cuidado

do PL Legislativo 008/2018 é regulamentar

painéis, cartazes e sinalizadores de obras públicas; acrescentou 

devem ser usados para propaganda de uma gestão específica; destacou que o principal 

objetivo do PL Legislativo 008/2018

veículos, somente com o brasão do município

adicionar outras informações que divulguem uma gestão específica; disse que houve

situações no ano passado em que um veículo municipal 

qualquer um; disse que é necessário cuidar do nosso pa

projeto. Vereador André Luiz Furquim
comprados através de recurso estadual ou federal já vêm com a aparência pré

relação aos adesivos da gestão; sugeriu que sejam expostos meios de contato nos car

oficiais, como um site ou telefone, para que o turismo 

encerrou sua fala declarando-se favorável ao 

PL Legislativo 008/2018 em votação, sendo este aprovado por todos os 

Presidente com a palavra; agradeceu

Educação Dinha, Vice-diretor da 

todos os professores, alunos e pais

dos Jogos Escolares nas diversas modalidades esportivas; lembrou que n
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olícia não consegue atender as chamadas na hora por falta de cobertura de 

sinal de rádio nos bairros da cidade; destacou que em cidades maiores como Jacupiranga ou 

sinal é mais eficiente; disse ter certeza que o sistema de comunicação 

da polícia está em constante aprimoramento; agradeceu a presença dos policiais

Legislativo 007/2018 em votação, sendo este aprovado por todos os 

O Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 008/2018

Daniel Messias Rocha que “Institui o uso do Brasão do Município como 

veículos, documentos, bens públicos, placas, painéis e cartazes sinalizadores 

cípio e dá outras providências”. O Presidente colocou o 

em discussão. Vereador Daniel Messias Rocha
icação sobre o objetivo do Projeto; disse ter notado que os veículos da frota 

muitas vezes são usados para fins que não foram designados, mesmo nos finais de 

que no ano passado fez uma indicação para

novos do Município tivessem o Brasão de Iporanga estampado para identificação; 

que esta casa ajudou na compra de dois veículos para o Município; acrescentou que pelo 

tempo que eles foram adquiridos já rodaram demais, pois não paravam de 

ou que todos os bens do município devem ser tratados com cuidado

é regulamentar questões sobre veículos, documentos, placas, 

painéis, cartazes e sinalizadores de obras públicas; acrescentou que os bens municipais não 

devem ser usados para propaganda de uma gestão específica; destacou que o principal 

PL Legislativo 008/2018 é a identificação dos bens públicos, principalmente os 

veículos, somente com o brasão do município; acrescentou que não há necessidade em 

adicionar outras informações que divulguem uma gestão específica; disse que houve

no ano passado em que um veículo municipal rodava durante o fim de semana 

qualquer um; disse que é necessário cuidar do nosso patrimônio e que espera a aprovação do 

André Luiz Furquim com a palavra; destacou que os veículos que são 

comprados através de recurso estadual ou federal já vêm com a aparência pré

relação aos adesivos da gestão; sugeriu que sejam expostos meios de contato nos car

ne, para que o turismo de Iporanga seja 

se favorável ao PL Legislativo 008/2018. 

em votação, sendo este aprovado por todos os 

alavra; agradeceu a presença do Prefeito Sr. Valmir da Silva, Secretária de 

diretor da Escola Estadual Nascimento Sátiro da Silva Eloir Camargo, 

todos os professores, alunos e pais presentes; parabenizou todos os alunos que par

dos Jogos Escolares nas diversas modalidades esportivas; lembrou que n
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olícia não consegue atender as chamadas na hora por falta de cobertura de 

cou que em cidades maiores como Jacupiranga ou 

disse ter certeza que o sistema de comunicação 

da polícia está em constante aprimoramento; agradeceu a presença dos policiais presentes. O 

sendo este aprovado por todos os 

e Lei Legislativo 008/2018 de autoria do 

Institui o uso do Brasão do Município como 

veículos, documentos, bens públicos, placas, painéis e cartazes sinalizadores 

. O Presidente colocou o PL 

Daniel Messias Rocha com a palavra; 

etivo do Projeto; disse ter notado que os veículos da frota 

muitas vezes são usados para fins que não foram designados, mesmo nos finais de 

que no ano passado fez uma indicação para que todos os veículos 

novos do Município tivessem o Brasão de Iporanga estampado para identificação; comentou 

que esta casa ajudou na compra de dois veículos para o Município; acrescentou que pelo 

tempo que eles foram adquiridos já rodaram demais, pois não paravam de serem usados; 

ou que todos os bens do município devem ser tratados com cuidado e que o objetivo 

questões sobre veículos, documentos, placas, 

que os bens municipais não 

devem ser usados para propaganda de uma gestão específica; destacou que o principal 

é a identificação dos bens públicos, principalmente os 

ou que não há necessidade em 

adicionar outras informações que divulguem uma gestão específica; disse que houveram 

durante o fim de semana com 

e espera a aprovação do 

com a palavra; destacou que os veículos que são 

comprados através de recurso estadual ou federal já vêm com a aparência pré-definida em 

relação aos adesivos da gestão; sugeriu que sejam expostos meios de contato nos carros 

seja mais bem divulgado; 

PL Legislativo 008/2018. O Presidente colocou o 

em votação, sendo este aprovado por todos os Vereadores. Sr. 

o Sr. Valmir da Silva, Secretária de 

Nascimento Sátiro da Silva Eloir Camargo, 

presentes; parabenizou todos os alunos que participaram 

dos Jogos Escolares nas diversas modalidades esportivas; lembrou que na época do 
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Professor  Negão os alunos também foram campeões.

de Congratulações 003/2018; disse 

todos os Vereadores; pediu uma pausa nos trabalhos do dia para tirar fotos com os Alunos 

homenageados. O Presidente colocou a 

Vereador Adilson Rodrigues da Silva
muito positivo para todos de Iporanga; parabenizou os integrantes da Escola Nascimento 

Sátiro da Silva pelo trabalho desenvolvido; comentou que todos os alunos são guerreiros, pois 

não é fácil alcançar o que conseguiram com pouco apoio; disse que quer dar um abraço em 

cada atleta pela honraria que foi trazida para o nosso município; falou que esta casa em 

conjunto com o Prefeito Valmir sempre apoia

fiquem mais fortes nos campeonatos estaduais; agradeceu o Vice

atletas e todos os professores; enfatizou que o esporte

cidadãos. Vereador Laerte Mendes
está alegre; lembrou que Iporanga é terra de músicos e que a dupla Cesar Viola e Cuiabá nos 

representa muito bem; comentou que a aproximadamente trinta anos atrás o futebol de 

Iporanga tinha muita força; elogiou os alunos dizend

representada no Futsal; disse ter ficado tão alegre 

autorização do Sr. Prefeito; comentou que quase não se costuma comemorar Vice

campeonato no Brasil, mas fora do país é normal;

acrescentou que é bom que os jovens fiquem com a cabeça ocupada para não se envolverem 

em coisas ruins; comentou que ficaria feliz caso um jogador de Iporanga jogasse pelo time 

que ele torce, o Corinthians; disse qu

acrescentou que não é fácil chegar onde os alunos chegaram, e que da próxima vez chegarão 

mais longe ainda; finalizou dizendo que não sabe se o Prefeito fez uma festa para os alunos

e que se caso não tenha feito deve

Rodrigues da Silva com a palavra; parabenizou a Diretora de Esportes Geice e o Professor 

João Ariovaldo. O Presidente colocou a 

sendo esta aprovada por todos os Vereadores

Futsal os alunos ainda foram campeões de Atletismo; parabenizou a todos; pediu um recesso

de cinco minutos dos trabalhos; 

para tirar fotos com os Vereadores

palavra; cumprimentou a todos; agradeceu a Deus por retornar 

alegria em homenagear os Policiais através do Proje

Vereador Daniel Messias Rocha
fosse uma planta que é semeada e se colhe bons frutos no futuro; disse que o Projeto SESI 
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os alunos também foram campeões.  O Presidente fez a leitura da 

disse que sugeriu para que fizessem a Moção em nome de 

todos os Vereadores; pediu uma pausa nos trabalhos do dia para tirar fotos com os Alunos 

homenageados. O Presidente colocou a Moção de Congratulações 003/2018

Adilson Rodrigues da Silva com a palavra; disse que a conquista é um ponto 

muito positivo para todos de Iporanga; parabenizou os integrantes da Escola Nascimento 

Sátiro da Silva pelo trabalho desenvolvido; comentou que todos os alunos são guerreiros, pois 

nseguiram com pouco apoio; disse que quer dar um abraço em 

cada atleta pela honraria que foi trazida para o nosso município; falou que esta casa em 

conjunto com o Prefeito Valmir sempre apoiarão os alunos para que

ampeonatos estaduais; agradeceu o Vice-diretor Elo

enfatizou que o esporte não forma apenas profissionais

Laerte Mendes com a palavra; disse que hoje é um dia que esta casa 

está alegre; lembrou que Iporanga é terra de músicos e que a dupla Cesar Viola e Cuiabá nos 

representa muito bem; comentou que a aproximadamente trinta anos atrás o futebol de 

Iporanga tinha muita força; elogiou os alunos dizendo que nunca viu a cidade ser tão bem 

ter ficado tão alegre que desfilou com o carro da Saúde,

comentou que quase não se costuma comemorar Vice

campeonato no Brasil, mas fora do país é normal; parabenizou o Professor João Ariovaldo; 

acrescentou que é bom que os jovens fiquem com a cabeça ocupada para não se envolverem 

comentou que ficaria feliz caso um jogador de Iporanga jogasse pelo time 

disse que vai torcer para que isso aconteça; parabenizou a todos; 

acrescentou que não é fácil chegar onde os alunos chegaram, e que da próxima vez chegarão 

mais longe ainda; finalizou dizendo que não sabe se o Prefeito fez uma festa para os alunos

ão tenha feito deve-se cobrar pois eles são merecedores. Vereador 

com a palavra; parabenizou a Diretora de Esportes Geice e o Professor 

. O Presidente colocou a Moção de Congratulações 003/2018

sendo esta aprovada por todos os Vereadores; acrescentou que além de Vice

Futsal os alunos ainda foram campeões de Atletismo; parabenizou a todos; pediu um recesso

solicitou aos alunos um por vez que 

para tirar fotos com os Vereadores; agradeceu a todos. Prefeito Sr. Valmir da Silva com a 

palavra; cumprimentou a todos; agradeceu a Deus por retornar a esta casa de leis; 

em homenagear os Policiais através do Projeto de Lei Legislativo de autoria do 

Daniel Messias Rocha; parabenizou a toda a Câmara; exemplificou que é como se 

fosse uma planta que é semeada e se colhe bons frutos no futuro; disse que o Projeto SESI 

7 

O Presidente fez a leitura da Moção 

sugeriu para que fizessem a Moção em nome de 

todos os Vereadores; pediu uma pausa nos trabalhos do dia para tirar fotos com os Alunos 

Moção de Congratulações 003/2018 em discussão. 

disse que a conquista é um ponto 

muito positivo para todos de Iporanga; parabenizou os integrantes da Escola Nascimento 

Sátiro da Silva pelo trabalho desenvolvido; comentou que todos os alunos são guerreiros, pois 

nseguiram com pouco apoio; disse que quer dar um abraço em 

cada atleta pela honraria que foi trazida para o nosso município; falou que esta casa em 

os alunos para que nos próximos anos 

diretor Eloir Camargo, os 

não forma apenas profissionais e sim 

hoje é um dia que esta casa 

está alegre; lembrou que Iporanga é terra de músicos e que a dupla Cesar Viola e Cuiabá nos 

representa muito bem; comentou que a aproximadamente trinta anos atrás o futebol de 

o que nunca viu a cidade ser tão bem 

ou com o carro da Saúde, com a 

comentou que quase não se costuma comemorar Vice-

parabenizou o Professor João Ariovaldo; 

acrescentou que é bom que os jovens fiquem com a cabeça ocupada para não se envolverem 

comentou que ficaria feliz caso um jogador de Iporanga jogasse pelo time 

e vai torcer para que isso aconteça; parabenizou a todos; 

acrescentou que não é fácil chegar onde os alunos chegaram, e que da próxima vez chegarão 

mais longe ainda; finalizou dizendo que não sabe se o Prefeito fez uma festa para os alunos, 

eles são merecedores. Vereador Adilson 
com a palavra; parabenizou a Diretora de Esportes Geice e o Professor 

Moção de Congratulações 003/2018 em votação 

; acrescentou que além de Vice-campeões de 

Futsal os alunos ainda foram campeões de Atletismo; parabenizou a todos; pediu um recesso 

solicitou aos alunos um por vez que viessem se posicionar 

agradeceu a todos. Prefeito Sr. Valmir da Silva com a 

esta casa de leis; destacou a 

to de Lei Legislativo de autoria do 

; exemplificou que é como se 

fosse uma planta que é semeada e se colhe bons frutos no futuro; disse que o Projeto SESI 
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Atleta do Futuro é como se fosse uma semente; agradeceu a todos os integrantes do 

programa; destacou o apoio que é dado aos alunos; 

e que hoje eles estão colhendo bons frutos; disse que não é só no esporte que iss

feito, mas sim também na saúde, educação e outros

que se colhe bons frutos, para dar uma qualidade de vida melhor para a população; 

é uma conquista para todos em Ipora

já existem praticamente setenta alunos que vão cursar 

ganho muito importante para a população; disse que não vai tomar muito tempo, pois não 

quer atrapalhar os trabalhos do dia; parabenizou a equipe d

Silva e a Prefeitura de Iporanga; parabenizou o Presidente, os alunos, a Diretora de Esporte 

Geice e pediu que Deus abençoasse a todos.

Congratulações 004/2018. O Presidente colocou a 

discussão. Vereador Daniel Messias Rocha
Congratulações é um momento de reconhecimento, como foi feito com os Alunos do Projeto 

Sesi; falou que quer prestar uma homenagem aos integrant

relevantes serviços prestados na área da segurança pública municipal; destacou que alguns 

podem dizer que a Polícia não faz mais do que a obrigação, porém poderiam não ter feito, 

caso fossem profissionais omissos; listou uma sé

Militar do primeiro semestre deste ano; justificou que a Polícia tem trabalhado e se dedicado, 

principalmente no quesito combate ao tráfico de drogas, que é um mal muito grave em todos 

os municípios; destacou ser necessário se preocupar com questões sobre drogas, pois hoje 

em dia está muito mais fácil o acesso; falou que são ocorrências que a população não fica 

sabendo; agradeceu o trabalho da Polícia Militar e Civil; destacou que se os policiais não se 

dedicassem de verdade eles não conseguiriam resolver as ocorrências citadas, pois algumas 

delas aconteceram em bairros da zona rural; reforçou que os policiais são merecedores da 

Moção devido à dedicação e ao seu bom trabalho desenvolvido

aprovação da Moção. O Presidente colocou a 

votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores. 

livre aos Oradores inscritos. O Vereador

tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre sua indignação com o 

acontecimento dos danos causados com a ambulância patrimônio Publico municipal, citou que 

já trabalhou em lugares perigosos e nem os bandidos fazem esse tipo 

Comentou que estará acompanhando as investigações para apurar os fatos, pois é seu dever 

como fiscalizador do Município, solicitou apoio dos demais vereadores para seguimento dos 

fatos. Dando continuidade citou que esteve na Comunidade Quilo
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Atleta do Futuro é como se fosse uma semente; agradeceu a todos os integrantes do 

o apoio que é dado aos alunos; reforçou que foi feito um trabalho de base 

e que hoje eles estão colhendo bons frutos; disse que não é só no esporte que iss

feito, mas sim também na saúde, educação e outros setores; comentou

para dar uma qualidade de vida melhor para a população; 

uista para todos em Iporanga o funcionamento da Univesp

já existem praticamente setenta alunos que vão cursar no município;

ganho muito importante para a população; disse que não vai tomar muito tempo, pois não 

quer atrapalhar os trabalhos do dia; parabenizou a equipe da Escola Nascimento Sátiro da 

Silva e a Prefeitura de Iporanga; parabenizou o Presidente, os alunos, a Diretora de Esporte 

Geice e pediu que Deus abençoasse a todos. O Presidente fez a leitura da 

O Presidente colocou a Moção de Congratulações 004/2018

Daniel Messias Rocha com a palavra; destacou que a Moção de 

é um momento de reconhecimento, como foi feito com os Alunos do Projeto 

Sesi; falou que quer prestar uma homenagem aos integrantes da Polícia Militar, pelos 

relevantes serviços prestados na área da segurança pública municipal; destacou que alguns 

podem dizer que a Polícia não faz mais do que a obrigação, porém poderiam não ter feito, 

caso fossem profissionais omissos; listou uma série de ocorrências atendidas pela Polícia 

Militar do primeiro semestre deste ano; justificou que a Polícia tem trabalhado e se dedicado, 

principalmente no quesito combate ao tráfico de drogas, que é um mal muito grave em todos 

ecessário se preocupar com questões sobre drogas, pois hoje 

em dia está muito mais fácil o acesso; falou que são ocorrências que a população não fica 

sabendo; agradeceu o trabalho da Polícia Militar e Civil; destacou que se os policiais não se 

e verdade eles não conseguiriam resolver as ocorrências citadas, pois algumas 

delas aconteceram em bairros da zona rural; reforçou que os policiais são merecedores da 

ao seu bom trabalho desenvolvido

da Moção. O Presidente colocou a Moção de Congratulações 004/2018 

votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores. O Presidente deu o uso da palavra 

O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues
cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre sua indignação com o 

acontecimento dos danos causados com a ambulância patrimônio Publico municipal, citou que 

já trabalhou em lugares perigosos e nem os bandidos fazem esse tipo 

Comentou que estará acompanhando as investigações para apurar os fatos, pois é seu dever 

como fiscalizador do Município, solicitou apoio dos demais vereadores para seguimento dos 

fatos. Dando continuidade citou que esteve na Comunidade Quilombola Pilões, expôs as 
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Atleta do Futuro é como se fosse uma semente; agradeceu a todos os integrantes do 

ou que foi feito um trabalho de base 

e que hoje eles estão colhendo bons frutos; disse que não é só no esporte que isso deve ser 

comentou que é com o trabalho 

para dar uma qualidade de vida melhor para a população; falou que 

p; acrescentou que hoje 

no município; destacou que é um 

ganho muito importante para a população; disse que não vai tomar muito tempo, pois não 

a Escola Nascimento Sátiro da 

Silva e a Prefeitura de Iporanga; parabenizou o Presidente, os alunos, a Diretora de Esporte 

O Presidente fez a leitura da Moção de 

ão de Congratulações 004/2018 em 

com a palavra; destacou que a Moção de 

é um momento de reconhecimento, como foi feito com os Alunos do Projeto 

es da Polícia Militar, pelos 

relevantes serviços prestados na área da segurança pública municipal; destacou que alguns 

podem dizer que a Polícia não faz mais do que a obrigação, porém poderiam não ter feito, 

rie de ocorrências atendidas pela Polícia 

Militar do primeiro semestre deste ano; justificou que a Polícia tem trabalhado e se dedicado, 

principalmente no quesito combate ao tráfico de drogas, que é um mal muito grave em todos 

ecessário se preocupar com questões sobre drogas, pois hoje 

em dia está muito mais fácil o acesso; falou que são ocorrências que a população não fica 

sabendo; agradeceu o trabalho da Polícia Militar e Civil; destacou que se os policiais não se 

e verdade eles não conseguiriam resolver as ocorrências citadas, pois algumas 

delas aconteceram em bairros da zona rural; reforçou que os policiais são merecedores da 

ao seu bom trabalho desenvolvido; falou que espera a 

Moção de Congratulações 004/2018 em 

O Presidente deu o uso da palavra 

Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da 

cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre sua indignação com o 

acontecimento dos danos causados com a ambulância patrimônio Publico municipal, citou que 

já trabalhou em lugares perigosos e nem os bandidos fazem esse tipo de vandalismo. 

Comentou que estará acompanhando as investigações para apurar os fatos, pois é seu dever 

como fiscalizador do Município, solicitou apoio dos demais vereadores para seguimento dos 

mbola Pilões, expôs as 
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reivindicações da população do Bairro como iluminação e o termino da reforma da Escola e 

no Bairro Poço Grande solicitaram o termino da Reforma e pintura da Balsa, solicitaram que 

as Visitas ESF, sejam acompanhadas com Farmacêutico, 

Saúde, atendendo a demanda do bairro, solicitou em seguida aproveitamento das lajotas 

disponíveis para recuperação e melhoria nas estradas do Bairro Pilões. Continuando solicitou 

agilidade na conclusão da obra do Aterro Sani

gastos excessivos para tratamento e descarte do Lixo, orientou meios para reciclagem, coleta 

seletiva e cobrou a divulgação e a prática nas escolas, nas igrejas, pois setenta por cento do 

lixo é reciclável. Em seguida parabenizou os alunos pelo esforço e determinação. Sem mais 

agradeceu a todos. O Vereador

cumprimentou a todos, iniciou parabenizando os alunos citou ser um orgulho para o Município 

ter pessoas o representando, lutando, batalhando para conseguir algo na vida. Em seguida 

elogiou o Projeto de autoria do Vereador Daniel Messias, citou a importância de valorizar os 

Policiais que fazem ronda na cidade e zona rural protegendo a população. Parabenizou a 

seguir o Presidente pelos trabalhos realizados na Casa, comentou sobre os danos causados 

na ambulância, citou ser um absurdo com a falta de Veículos para atendimento no município, 

comentou ser um descaso que precisa ser investigado. Em seguida elogiou os trab

reparos das ruas, comentou que esteve em São Paulo com o Vereador Adilson, citou que as 

exigências para que o Município continue sendo MIT 

muitos entre eles Aterro sanitário, Estradas e Comunicação, solicitou

agilizar as obras do aterro sanitário e a Liberação da Cascalheira, solicitou agilidade da 

Secretária do turismo para atender a demanda. Aproveitando a Oportunidade cobrou 

melhorias nas estradas do Bairro da Serra. São essas suas pa

todos. Em seguida o vereador Daniel Messias Rocha
todos, iniciou sua fala destacando algumas demandas a ser atendida, a Estrada do Bairro 

Ribeirão que necessita de reparos urgentes, citou que s

maquinário pouco, mas desde o ano passado aguarda melhorias. Continuando comentou 

sobre a Educação que os problemas com as salas multisseriadas do Bairro Castelhanos 

foram resolvidos, citou que o Bairro Ribeirão está com o 

Prefeito providencias, pois aumentaram os números de alunos sobrecarregando o professor, 

orientou atribuição de Professor para suprir as necessidades, considera inadmissível a 

situação da Escola do Bairro Ribeirão. Continuando 

anterior não agradou aos Secretários, mas

pra isso foi eleito, que não se calará e se quiserem receber elogios desenvolvam um bom 

trabalho, elogiou o Secretário Pastor Hel
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reivindicações da população do Bairro como iluminação e o termino da reforma da Escola e 

no Bairro Poço Grande solicitaram o termino da Reforma e pintura da Balsa, solicitaram que 

as Visitas ESF, sejam acompanhadas com Farmacêutico, pois facilitará o atendimento à 

Saúde, atendendo a demanda do bairro, solicitou em seguida aproveitamento das lajotas 

disponíveis para recuperação e melhoria nas estradas do Bairro Pilões. Continuando solicitou 

agilidade na conclusão da obra do Aterro Sanitário esclareceu que expirou o prazo, expôs os 

gastos excessivos para tratamento e descarte do Lixo, orientou meios para reciclagem, coleta 

seletiva e cobrou a divulgação e a prática nas escolas, nas igrejas, pois setenta por cento do 

seguida parabenizou os alunos pelo esforço e determinação. Sem mais 

agradeceu a todos. O Vereador Benedito Ursulino de Freitas
cumprimentou a todos, iniciou parabenizando os alunos citou ser um orgulho para o Município 

presentando, lutando, batalhando para conseguir algo na vida. Em seguida 

elogiou o Projeto de autoria do Vereador Daniel Messias, citou a importância de valorizar os 

Policiais que fazem ronda na cidade e zona rural protegendo a população. Parabenizou a 

uir o Presidente pelos trabalhos realizados na Casa, comentou sobre os danos causados 

na ambulância, citou ser um absurdo com a falta de Veículos para atendimento no município, 

comentou ser um descaso que precisa ser investigado. Em seguida elogiou os trab

reparos das ruas, comentou que esteve em São Paulo com o Vereador Adilson, citou que as 

exigências para que o Município continue sendo MIT – Município de Interesse Turístico são 

muitos entre eles Aterro sanitário, Estradas e Comunicação, solicitou 

agilizar as obras do aterro sanitário e a Liberação da Cascalheira, solicitou agilidade da 

Secretária do turismo para atender a demanda. Aproveitando a Oportunidade cobrou 

melhorias nas estradas do Bairro da Serra. São essas suas palavras, desejou boa noite a 

Daniel Messias Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala destacando algumas demandas a ser atendida, a Estrada do Bairro 

Ribeirão que necessita de reparos urgentes, citou que sabe da Situação das estradas e o 

maquinário pouco, mas desde o ano passado aguarda melhorias. Continuando comentou 

sobre a Educação que os problemas com as salas multisseriadas do Bairro Castelhanos 

foram resolvidos, citou que o Bairro Ribeirão está com o mesmo problema, solicitou ao 

Prefeito providencias, pois aumentaram os números de alunos sobrecarregando o professor, 

orientou atribuição de Professor para suprir as necessidades, considera inadmissível a 

situação da Escola do Bairro Ribeirão. Continuando expôs que seus comentários na sessão 

anterior não agradou aos Secretários, mas deixou claro que seu compromisso é com o povo e 

pra isso foi eleito, que não se calará e se quiserem receber elogios desenvolvam um bom 

trabalho, elogiou o Secretário Pastor Helio pelo trabalho desenvolvido no Fundo Social, 
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reivindicações da população do Bairro como iluminação e o termino da reforma da Escola e 

no Bairro Poço Grande solicitaram o termino da Reforma e pintura da Balsa, solicitaram que 

pois facilitará o atendimento à 

Saúde, atendendo a demanda do bairro, solicitou em seguida aproveitamento das lajotas 

disponíveis para recuperação e melhoria nas estradas do Bairro Pilões. Continuando solicitou 

tário esclareceu que expirou o prazo, expôs os 

gastos excessivos para tratamento e descarte do Lixo, orientou meios para reciclagem, coleta 

seletiva e cobrou a divulgação e a prática nas escolas, nas igrejas, pois setenta por cento do 

seguida parabenizou os alunos pelo esforço e determinação. Sem mais 

Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, iniciou parabenizando os alunos citou ser um orgulho para o Município 

presentando, lutando, batalhando para conseguir algo na vida. Em seguida 

elogiou o Projeto de autoria do Vereador Daniel Messias, citou a importância de valorizar os 

Policiais que fazem ronda na cidade e zona rural protegendo a população. Parabenizou a 

uir o Presidente pelos trabalhos realizados na Casa, comentou sobre os danos causados 

na ambulância, citou ser um absurdo com a falta de Veículos para atendimento no município, 

comentou ser um descaso que precisa ser investigado. Em seguida elogiou os trabalhos em 

reparos das ruas, comentou que esteve em São Paulo com o Vereador Adilson, citou que as 

Município de Interesse Turístico são 

 apoio ao Prefeito para 

agilizar as obras do aterro sanitário e a Liberação da Cascalheira, solicitou agilidade da 

Secretária do turismo para atender a demanda. Aproveitando a Oportunidade cobrou 

lavras, desejou boa noite a 

faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala destacando algumas demandas a ser atendida, a Estrada do Bairro 

abe da Situação das estradas e o 

maquinário pouco, mas desde o ano passado aguarda melhorias. Continuando comentou 

sobre a Educação que os problemas com as salas multisseriadas do Bairro Castelhanos 

mesmo problema, solicitou ao 

Prefeito providencias, pois aumentaram os números de alunos sobrecarregando o professor, 

orientou atribuição de Professor para suprir as necessidades, considera inadmissível a 

expôs que seus comentários na sessão 

deixou claro que seu compromisso é com o povo e 

pra isso foi eleito, que não se calará e se quiserem receber elogios desenvolvam um bom 

io pelo trabalho desenvolvido no Fundo Social, 
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agradeceu ao Prefeito pelo apoio na área de Segurança Publica, sempre que necessitam 

estão sendo atendidos, agradeceu e expôs que a intenção é melhorar o atendimento aos 

Usuários. São essas suas palavras, agra

da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre a Moção de Congratulações 

expressa pelo Vereador Daniel Messias, elogiou a iniciativa, pois deixa clara importância do 

trabalho da Policia Militar no 

necessárias e urgentes pra ser feito no município, orientou que a demanda precisa ser 

atendida principalmente com as estradas que necessitam do Cascalho. Solicitou atitudes na 

solução dos problemas para melhoria do município. São essas suas palavras, agradeceu a 

todos. O VereadorAdilson Rodrigues da Silva
agradeceu a presença do Prefeito, agradeceu a presença do Sargento Vidal e cabo Henrique, 

parabenizou pelo trabalho no município, parabenizou o Prefeito Valmir pela iniciativa de 

melhorias no Asfalto, esclareceu sobre a importância do uso de material adequado para o 

serviço, mas concluiu que mesmo no momento sendo improvisado amenizou os problemas da 

Rodovia. Em seguida comentou sobre os reparos feitos nas Ruas do centro, solicitou termino 

para melhorias no aspecto da cidade. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O 

Vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala desejando 

melhoras ao Secretario Jeremias, em seguida solicitou limpeza nas Estradas dos Bairros 

Maria Rosa e Pilões, elogiou o serviço feito há três meses, mas citou ser cobrado pelo termino 

dos serviços iniciados, cobrou termino da reforma da Balsa do Bairro Poço Gran

apoio de todos para cobrar o Responsável sendo mais rígidos, pois não justifica a demora em 

conclusão do Serviço e para os bairros a Balsa significa tudo, Saúde, Educação, a Produção 

do Povo, então não só simplesmente uma Balsa, mas sim algo 

comunidade é o meio de transporte local. Em seguida agradeceu o vereador Alessandro que 

esteve em visita ao Bairro onde reside, agradeceu o Prefeito, o Sr.Presidente e o Secretário 

de Saúde que estiveram no Bairro Pilões

Saúde, que será de grande valia para a comunidade, agradeceu a todos os envolvidos, 

agradeceu a seguir o engenheiro Dhiordan Konesuk que sempre está acompanhando os 

serviços da Obra, a Secretaria Edvalda ursulino da 

acompanhando a Reforma da Escola, agradeceu também a Nutricionista Mariana Relva pelo 

empenho em regularizar a situação do P A do Bairro Pilões. Prosseguindo comentou sobre o 

trecho da Estrada Maria Rosa que precisa de 

está com difícil acesso. Parabenizou o Funcionário Vanderlei assunção pelos serviços 

prestados na área de esporte, citou a importância de ter pessoas que se esforçam. São essas 

suas palavras, desejou boa noit
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agradeceu ao Prefeito pelo apoio na área de Segurança Publica, sempre que necessitam 

estão sendo atendidos, agradeceu e expôs que a intenção é melhorar o atendimento aos 

Usuários. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador Laerte Mendes
da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre a Moção de Congratulações 

expressa pelo Vereador Daniel Messias, elogiou a iniciativa, pois deixa clara importância do 

 município. Prosseguindo comentou sobre as melhorias 

necessárias e urgentes pra ser feito no município, orientou que a demanda precisa ser 

atendida principalmente com as estradas que necessitam do Cascalho. Solicitou atitudes na 

melhoria do município. São essas suas palavras, agradeceu a 

Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 

agradeceu a presença do Prefeito, agradeceu a presença do Sargento Vidal e cabo Henrique, 

balho no município, parabenizou o Prefeito Valmir pela iniciativa de 

melhorias no Asfalto, esclareceu sobre a importância do uso de material adequado para o 

serviço, mas concluiu que mesmo no momento sendo improvisado amenizou os problemas da 

eguida comentou sobre os reparos feitos nas Ruas do centro, solicitou termino 

para melhorias no aspecto da cidade. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O 

faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala desejando 

oras ao Secretario Jeremias, em seguida solicitou limpeza nas Estradas dos Bairros 

Maria Rosa e Pilões, elogiou o serviço feito há três meses, mas citou ser cobrado pelo termino 

dos serviços iniciados, cobrou termino da reforma da Balsa do Bairro Poço Gran

apoio de todos para cobrar o Responsável sendo mais rígidos, pois não justifica a demora em 

conclusão do Serviço e para os bairros a Balsa significa tudo, Saúde, Educação, a Produção 

do Povo, então não só simplesmente uma Balsa, mas sim algo de muita importância para a 

comunidade é o meio de transporte local. Em seguida agradeceu o vereador Alessandro que 

esteve em visita ao Bairro onde reside, agradeceu o Prefeito, o Sr.Presidente e o Secretário 

de Saúde que estiveram no Bairro Pilões  acompanhando a Obra do posto de atendimento a 

Saúde, que será de grande valia para a comunidade, agradeceu a todos os envolvidos, 

agradeceu a seguir o engenheiro Dhiordan Konesuk que sempre está acompanhando os 

serviços da Obra, a Secretaria Edvalda ursulino da Silva que esteve em visita no Bairro 

acompanhando a Reforma da Escola, agradeceu também a Nutricionista Mariana Relva pelo 

empenho em regularizar a situação do P A do Bairro Pilões. Prosseguindo comentou sobre o 

trecho da Estrada Maria Rosa que precisa de manutenção, justificou que há alunos no local e 

está com difícil acesso. Parabenizou o Funcionário Vanderlei assunção pelos serviços 

prestados na área de esporte, citou a importância de ter pessoas que se esforçam. São essas 

suas palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador André Luiz Furquim
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agradeceu ao Prefeito pelo apoio na área de Segurança Publica, sempre que necessitam 

estão sendo atendidos, agradeceu e expôs que a intenção é melhorar o atendimento aos 

Laerte Mendes faz uso 

da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre a Moção de Congratulações 

expressa pelo Vereador Daniel Messias, elogiou a iniciativa, pois deixa clara importância do 

município. Prosseguindo comentou sobre as melhorias 

necessárias e urgentes pra ser feito no município, orientou que a demanda precisa ser 

atendida principalmente com as estradas que necessitam do Cascalho. Solicitou atitudes na 

melhoria do município. São essas suas palavras, agradeceu a 

faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 

agradeceu a presença do Prefeito, agradeceu a presença do Sargento Vidal e cabo Henrique, 

balho no município, parabenizou o Prefeito Valmir pela iniciativa de 

melhorias no Asfalto, esclareceu sobre a importância do uso de material adequado para o 

serviço, mas concluiu que mesmo no momento sendo improvisado amenizou os problemas da 

eguida comentou sobre os reparos feitos nas Ruas do centro, solicitou termino 

para melhorias no aspecto da cidade. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O 

faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala desejando 

oras ao Secretario Jeremias, em seguida solicitou limpeza nas Estradas dos Bairros 

Maria Rosa e Pilões, elogiou o serviço feito há três meses, mas citou ser cobrado pelo termino 

dos serviços iniciados, cobrou termino da reforma da Balsa do Bairro Poço Grande, solicitou 

apoio de todos para cobrar o Responsável sendo mais rígidos, pois não justifica a demora em 

conclusão do Serviço e para os bairros a Balsa significa tudo, Saúde, Educação, a Produção 

de muita importância para a 

comunidade é o meio de transporte local. Em seguida agradeceu o vereador Alessandro que 

esteve em visita ao Bairro onde reside, agradeceu o Prefeito, o Sr.Presidente e o Secretário 

nhando a Obra do posto de atendimento a 

Saúde, que será de grande valia para a comunidade, agradeceu a todos os envolvidos, 

agradeceu a seguir o engenheiro Dhiordan Konesuk que sempre está acompanhando os 

Silva que esteve em visita no Bairro 

acompanhando a Reforma da Escola, agradeceu também a Nutricionista Mariana Relva pelo 

empenho em regularizar a situação do P A do Bairro Pilões. Prosseguindo comentou sobre o 

manutenção, justificou que há alunos no local e 

está com difícil acesso. Parabenizou o Funcionário Vanderlei assunção pelos serviços 

prestados na área de esporte, citou a importância de ter pessoas que se esforçam. São essas 

André Luiz Furquim Faz uso da 
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tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala solicitando ao Prefeito agilidade na questão da 

reposição Salarial, justificou que os funcionários estão aguardando o reajuste, cobrou atitudes 

para regularizar a situação. Prosseguindo fez comentários sobre o atentado com a 

ambulância, orientou sobre a apuração dos fatos e punição do responsável, esclareceu a 

dificuldade de manter o transporte em condições de uso, deixou claro que participará da 

Comissão de Investigação e punição do responsável. Em seguida comentou sobre a coleta 

seletiva, cobrou organização, planejamento, comentou que a Associação do Bairro Ribeirão 

desenvolveu um Projeto para implantar na Prefeitura e fazer parte da coleta seletiva e junto 

com a Secretaria da Agricultura acarear recursos. Continuando comentou sobre o Projeto 

retirado referente ao Leilão, destacou a importância de ser votado, pois o valor arrecadado 

servirá para complementar o pagamento da Ambulância que foi licitada e estará

em aproximadamente quinze dias, uma ambulância Semi UTI no Valor de Cento e noventa mil 

reais, solicitou pulso da Mesa, questionou a data para avaliação da Comissão ao projeto e 

orientou a contratação de um Perito para avaliação dos Bens, des

carro de Prefeitura no valor de tabela FIPE, citou que para o tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo o carro acima de dois anos começa dar prejuízo, pois o carro roda muito usou 

como exemplo os carros utilizados no Setor da Saúde 

que não compensa ter gastos com manutenção de veículos, sendo possível adquirir novos 

para atender os pacientes. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Senhor 

Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues
dos Santos, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da 

palavra, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciou sua fala comentando que 

esteve no Bairro Pilões acompanhado pelo Secretário

vistoriando as obras do Posto de atendimento à Saúde e a Escola. Prosseguindo comentou 

sobre o Projeto  retirado referente ao Leilão, deixou claro ao Vereador André que a decisão da 

retirada do Projeto não foi de sua autor

maioria estava contra o projeto e o Regimento expõe que tem que ter maioria dos votos. Em 

seguida solicitou soluções da SABESP para atendimento de água e esgoto para 

aproximadamente cinquenta famílias no Bairro

Iporanga a Barra do Turvo até a divisa do Município. São essas suas palavras, agradeceu e 

desejou uma boa noite a todos

encerrada a presente Sessão Ordinária  

aprovada vai por mim,  Benedito Ursulino de Freitas
Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 

Rodrigues, em dezesseis de agosto
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tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala solicitando ao Prefeito agilidade na questão da 

reposição Salarial, justificou que os funcionários estão aguardando o reajuste, cobrou atitudes 

izar a situação. Prosseguindo fez comentários sobre o atentado com a 

ambulância, orientou sobre a apuração dos fatos e punição do responsável, esclareceu a 

dificuldade de manter o transporte em condições de uso, deixou claro que participará da 

Investigação e punição do responsável. Em seguida comentou sobre a coleta 

seletiva, cobrou organização, planejamento, comentou que a Associação do Bairro Ribeirão 

desenvolveu um Projeto para implantar na Prefeitura e fazer parte da coleta seletiva e junto 

com a Secretaria da Agricultura acarear recursos. Continuando comentou sobre o Projeto 

retirado referente ao Leilão, destacou a importância de ser votado, pois o valor arrecadado 

servirá para complementar o pagamento da Ambulância que foi licitada e estará

em aproximadamente quinze dias, uma ambulância Semi UTI no Valor de Cento e noventa mil 

reais, solicitou pulso da Mesa, questionou a data para avaliação da Comissão ao projeto e 

orientou a contratação de um Perito para avaliação dos Bens, destacou que não se vende 

carro de Prefeitura no valor de tabela FIPE, citou que para o tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo o carro acima de dois anos começa dar prejuízo, pois o carro roda muito usou 

como exemplo os carros utilizados no Setor da Saúde que roda todos os dias, deixou claro 

que não compensa ter gastos com manutenção de veículos, sendo possível adquirir novos 

para atender os pacientes. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Senhor 

Ariovaldo Lopes Rodrigues, solicitou ao Vice-Presidente

, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da 

palavra, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciou sua fala comentando que 

esteve no Bairro Pilões acompanhado pelo Secretário Ranulfo e o Engenheiro Dhiordan, 

vistoriando as obras do Posto de atendimento à Saúde e a Escola. Prosseguindo comentou 

retirado referente ao Leilão, deixou claro ao Vereador André que a decisão da 

retirada do Projeto não foi de sua autoria, mas dos demais vereadores, destacou que a 

maioria estava contra o projeto e o Regimento expõe que tem que ter maioria dos votos. Em 

seguida solicitou soluções da SABESP para atendimento de água e esgoto para 

aproximadamente cinquenta famílias no Bairro Passagem e fez elogios a estrada que liga 

Iporanga a Barra do Turvo até a divisa do Município. São essas suas palavras, agradeceu e 

desejou uma boa noite 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 

Benedito Ursulino de Freitas, 1ª. Secretário e pelo Sr. Presidente: 

, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 

agosto  de 2018. 
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tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala solicitando ao Prefeito agilidade na questão da 

reposição Salarial, justificou que os funcionários estão aguardando o reajuste, cobrou atitudes 

izar a situação. Prosseguindo fez comentários sobre o atentado com a 

ambulância, orientou sobre a apuração dos fatos e punição do responsável, esclareceu a 

dificuldade de manter o transporte em condições de uso, deixou claro que participará da 

Investigação e punição do responsável. Em seguida comentou sobre a coleta 

seletiva, cobrou organização, planejamento, comentou que a Associação do Bairro Ribeirão 

desenvolveu um Projeto para implantar na Prefeitura e fazer parte da coleta seletiva e junto 

com a Secretaria da Agricultura acarear recursos. Continuando comentou sobre o Projeto 

retirado referente ao Leilão, destacou a importância de ser votado, pois o valor arrecadado 

servirá para complementar o pagamento da Ambulância que foi licitada e estará no Município 

em aproximadamente quinze dias, uma ambulância Semi UTI no Valor de Cento e noventa mil 

reais, solicitou pulso da Mesa, questionou a data para avaliação da Comissão ao projeto e 

tacou que não se vende 

carro de Prefeitura no valor de tabela FIPE, citou que para o tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo o carro acima de dois anos começa dar prejuízo, pois o carro roda muito usou 

que roda todos os dias, deixou claro 

que não compensa ter gastos com manutenção de veículos, sendo possível adquirir novos 

para atender os pacientes. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Senhor 

Presidente Otacílio Francisco 
, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da 

palavra, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciou sua fala comentando que 

Ranulfo e o Engenheiro Dhiordan, 

vistoriando as obras do Posto de atendimento à Saúde e a Escola. Prosseguindo comentou 

retirado referente ao Leilão, deixou claro ao Vereador André que a decisão da 

ia, mas dos demais vereadores, destacou que a 

maioria estava contra o projeto e o Regimento expõe que tem que ter maioria dos votos. Em 

seguida solicitou soluções da SABESP para atendimento de água e esgoto para 

Passagem e fez elogios a estrada que liga 

Iporanga a Barra do Turvo até a divisa do Município. São essas suas palavras, agradeceu e 

Nada mais  havendo a tratar o Sr. Presidente deu por 

que aqui fica registrada em Ata que depois de lida e 

, 1ª. Secretário e pelo Sr. Presidente: 

, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 


