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Ata da décima terceira Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada 
no dia  21 de setembro   de  2017,  às 19 horas  no Prédio da Câmara Municipal de 
Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 – Iporanga – SP. Reuniram-se os Vereadores: 
Ariovaldo Lopes Rodrigues, Adilson Rodrigues da Silva, André Luiz Furquim,  
Alessandro Rodrigues Mendes, Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes, Otacilio 
Francisco dos Santos e Sidnei Rocha  sob a presidência do Primeiro  e secretariado 
pelo 1º. Secretário:  Benedito Ursulino de Freitas,  e havendo número legal, em nome 
de Deus,  o Sr. Presidente deu por iniciado os trabalhos do dia.  O Sr. Presidente 
colocou o Requerimento verbal que dispensa a leitura da Ata da  12ª. (décima 
primeira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga. Colocado em votação o 
mesmo foi aprovado por todos os Vereadores presentes. O Sr. Presidente colocou a  
Ata da 12ª. (décima segunda) Sessão Ordinária   em votação sendo a mesma  
aprovada por todos os Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário que 
fizesse a leitura da Indicações da Pauta do Dia. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador 
Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 022/2017 que “Dispõe sobre a 
ampliação de vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, nos termos da Lei 
382/2016” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação para que 
estas exarem Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos 
oradores inscritos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da palavra, 
cumprimentou a todos, agradeceu a Deus e iniciou sua fala reiterando suas 
indicações, reforçou o pedido do término da obra de reforma do Posto de Saúde e 
melhorias na Praça do Bairro Castelhano, comentou estar sendo bastante cobrado 
pela comunidade. Continuando parabenizou ao Prefeito pela iniciativa de melhorias na 
Estrada do Bairro Pilões, dando acesso onde à comunidade precisa. Desejou boa 
noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Benedito Ursulino de 

Freitas, cumprimentou a todos, iniciou agradecendo e parabenizando o Prefeito e o 
Secretário de Obras que atendendo suas solicitações, estão fazendo obras de reparos 
na estrada do Bairro Sitio Novo, comentou sobre a visita da Equipe da Saúde na casa 
do Senhor José de Moura, que ficou muito contente. Elogiou e Parabenizou o 
funcionário Carlos pelo desempenho no serviço. Desejou boa noite a todos. O 
Vereador Laerte Mendes faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou 
justificando sua indicação referente à solicitação dos banheiros públicos no Campo de 
Futebol. Continuando comentou que visitará o Bairro Pilões para acompanhar o 
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trabalho que está sendo feito nas estradas, citou que ao término da obra no Bairro 
Pilões, serão atendidos os demais bairros do município, priorizando a necessidade do 
povo. São essas suas palavras agradeceu a todos. O Vereador André Luiz 

Furquim faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou sua fala solicitando apoio 
dos nobres colegas no que diz respeito em dar o nome do Centro de Informações 
Turísticas de Iporanga, ao Sr. Nilton Rosa Pinto, uma pessoa que trabalhou muito pelo 
meio ambiente. Continuando fez comentários sobre o Projeto de Lei que cria vaga 
beneficiando uma só pessoa, comentou sobre os motoristas e a falta de apoio nas 
viagens alertou os Vereadores que procurou o Tribunal de Contas para orientações e 
se votar no Projeto vai ter que responder mais tarde, orientou pensar bem nos 
Projetos que votar nesta Casa de Leis. Continuando solicitou providencias com o 
Secretário de finanças, pois recebe muitas reclamações no Setor da Saúde por falta 
de medicamento e todos estão de mãos atadas, sendo medicamentos necessários, 
básicos e baratos. Continuando fez comentários que desde janeiro protocolou ofícios 
solicitando melhorias na Estrada do Ribeirão, firmou acordo com o Parque PETAR e 
citou estar se encerrando o prazo e a estrada continua do mesmo jeito. Comentou da 
necessidade dos Banheiros no Estádio José Cassiano. Solicitou providências em suas 
reivindicações e apoio aos Vereadores. Desejou boa noite a todos. Em seguida faz 
uso da tribuna o vereador Alessandro Mendes Rodrigues, cumprimentou a todos, 
iniciou sua fala comentando sobre o desperdício do dinheiro público no município, 
comentou sobre ter no município seis médicos concursados e que na prática vem e 
trabalha um dia na semana, não cumpre horário de vinte horas que são contratados e 
se gasta cento e cinquenta mil reais no contrato de uma empresa médica a cada três 
meses, não há necessidade numa cidade pequena. Continuando falou sobre o 
Transporte Escolar, considerou um excesso de gastos, solicitou apoio aos vereadores 
para se tomar providencias , reclamou do descaso com as merendas que estão 
chegando às escolas. Desejou boa noite a todos. O Senhor Presidente Ariovaldo 

Lopes Rodrigues, 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 o público presente, agradeceu 
aos funcionários Paulinho e João Tranquilo pelo serviço feito na Câmara, ao 
Secretário de Obras Jeremias e o Otacílio pela disponibilidade dos funcionários. 
Continuando comentou sobre o percentual do impacto financeiro,  sobre o cargo 
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polemico, citou ser irregular, pois o percentual hoje esta acima de cinquenta e um por 
cento, orientou que o Projeto seja analisado bem antes de ser votado. Continuando 
comentou sobre a indicação do Banheiro Publico, destacou sobre a importância de se 
atender as necessidades da população, que também se faz necessária a iluminação 
do Estádio. São essas suas palavras, desejou 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 aprovada vai por mim,  Benedito Ursulino de 
Freitas, 1ª. Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. 
Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 21 de setembro de 2017.  
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