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Ata da décima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia
05 de outubro 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 13ª.
(décima terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga em votação sendo o
mesmo aprovado por todos os Vereadores presentes. O Sr. Presidente colocou Ata da 13ª.
(décima terceira) 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 023/2017” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação
para que estas exarem Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Laerte
Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 026/2017” e o encaminhou às Comissões de
Economia e Justiça e Redação para que estas exarem Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei Legislativo
004/2017” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação para que estas
exarem Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Laerte Mendes que
fizesse a leitura do Projeto de Lei Legislativo 005/2017” 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 Sidnei Rocha faz uso da
Tribuna, Cumprimentou a todos, Iniciou sua fala agradecendo o pessoal que está envolvido
nas melhorias da Estrada do Bairro Pilões e ramal, agradeceu ao DER pelo trabalho feito
nas estradas dos Bairros Pilões e Maria Rosa, agradeceu ao Secretario de Obras e sua
equipe pelos serviços prestados na comunidade, comentou sobre a importância desses
serviços de reparos em outros bairros, agradeceu aos vereadores pelo apoio, pois sozinho
não se faz nada, ao Prefeito Valmir e Vice Edmundo. Elogiou o trabalho de todos e sugeriu
que continuem atendendo a outros Bairros necessitados do Município. São essas suas
palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Laerte
Mendes,cumprimentou a todos e agradeceu ao publico presente, inicia sua fala comentando
estarem todos englobados em uma só causa, lutando pelos seus direitos, solicitou apoio dos
colegas Vereadores, comentou que esteve no Bairro Maria Rosa, elogiou o trabalho feito no
Bairro. Continuando citou que esteve em São Paulo no Gabinete dos Deputados Milton Leite,
Andre do Prado e Enio Tatto, elogiou a recepção e a conduta do Vereador Adilson nas suas
reivindicações para conseguir melhorias para o Bairro Castelhanos, solicitou apoio dos
demais vereadores para construção da Escola no Bairro. São essas suas palavras, desejou
boa noite a todos. O Vereador Daniel Messias Rocha, faz uso da Tribuna, inicia
parabenizando os funcionários da Prefeitura Municipal pela presença e comentou sobre a
importância de estarem acompanhando o trabalho do vereador. Continuando fez
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comentários sobre o transporte escolar e da manifestação por parte dos perueiros ao
concorrer à licitação, mas, no entanto não desenvolvem o serviço com qualidade, citou dois
bairros que não estão cumprindo a rota e solicitou providencias aos órgãos competentes e
acha justo o desconto do perueiro nos dias que não cumpre a rota até o final. Prosseguindo
agradeceu ao Secretario de Obras, a Equipe de Terraplanagem que desenvolveram as
Obras do Projeto SEIAA, na Estrada do Bairro Ribeirão, elogiou e parabenizou a todos os
envolvidos, comentou sobre a falta de valorização dos funcionários da Prefeitura e de suas
lutas por melhorias no Salário do Servidor, citou as irregularidades nos contratos expostos
no Portal Transparência da Prefeitura Municipal, solicitou Projetos que sejam destinados a
melhoria do salário dos servidores, comentou sobre a quadra e o campo de futebol, que no
momento dispõe de funcionários e não está tendo o retorno esperado, comentou que o
esporte transforma vidas e infelizmente os jovens e adolescente estão expostos nas ruas as
drogas e não tem um Projeto desenvolvido pelos profissionais do esporte. Deixou registrado
a sua preocupação com os jovens e adolescentes do município. Continuando fez
comentários sobre a Educação e relatou que muitos cortes foram feitos no setor de
Educação e não aceita que seja dessa maneira, pois em Educação se entende que tem que
investir e a Prefeitura corta gastos em Educação e desperdiça em outros setores, citou que
se falta coerência e respeito com o setor Publico, com a educação, a saúde, onde há muita
reclamação e que está mascarada, solicitou atenção e união de todos em busca de
melhorias para a população. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida o
Vereador Adilson Rodrigues da Silva, faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos,
agradeceu a Deus e iniciou sua palavra, parabenizando aos colegas motoristas da Saúde
presentes na sessão, comentou que esteve em São Paulo buscando recursos, liberação de
emendas atrasadas, paradas por excesso de cautela do Governo em designa-las, comentou
que tem que cobrar para mostrar o interesse do Município na liberação dos Recursos.
Reforçou as palavras do Vereador Daniel na Questão do Funcionalismo, na defasagem do
Salário, comentou a necessidade de melhorias em diversas áreas, destacou que a Casa está
empenhada em melhorar a situação atendendo a todos. São essas suas palavras desejou
boa noite a todos. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da Tribuna,
cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre a necessidade de aumento de
salário, mas deixou claro a que se torna possível com atitudes do Prefeito em economizar,
usou como exemplo os contratos e casos de horas extras. Continuando parabenizou a
equipe do DER, pelos serviços prestados no Município, comentou a necessidades de
reparos em diversos bairros e espera continuação do atendimento nessas áreas. Comentou
sobre o Projeto SEIAA disponibilizado para o Bairro Ribeirão, da necessidade da legalização
da Cascalheira pela Secretaria do Meio Ambiente, citou a importância do Cascalho na
Manutenção das estradas. Continuando comentou sobre agricultura e por falta de
documentação jurídica está deixando de ganhar kits de Barracas, sendo única associação
regularizada a Coopersol do Bairro Castelhanos, destacou a importância desse material para
os produtores e solicitou apoio para incentivar o povo. Continuando comentou sobre o
Turismo, solicitou resgate do Turismo dentro do município, sendo atualmente centralizado no
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Bairro da Serra, trazendo um pouco do publico pra cidade, valorizando os pontos turísticos
do município. Comentou sobre a saúde e citou os gastos exorbitantes, não justificando a
falta de medicamentos, manutenção de veículos e outras prioridades, solicitou apoio dos
demais Vereadores na investigação do uso do recurso destinados a saúde. Continuando
comentou sobre a disponibilização do Governo Federal de Recursos Destinados para
Valorizar a Cultura do Município, que poderá ser usado nas festividades tradicionais do
município, esclareceu que a Prefeitura terá que entrar com uma contrapartida, mas trata-se
de retorno garantido para o município, resgatando atividades exercidas pelo município na
área da cultura, atendendo aos jovens e as crianças. São essas suas palavras, desejou boa
noite a todos. Em seguida faz uso da Tribuna o Vereador Andre Luiz Furquim, cumprimenta
a todos, inicia sua fala, comentando sobre o Projeto de Lei 202/2011 referente ao quadro de
funcionalismo municipal, explicou que o Projeto foi extinto devido e criação de uma Lei
favorecendo somente a Classe Medica, comentou das injustiças com os demais
funcionários, destacou que cada servidor tem sua responsabilidade e precisa ser valorizado,
citou que a Prefeitura comete sucessivos erros e o Prefeito pretende revogar a Lei, mas
deixou claro que vai procurar o Ministério Publico, pois se trata de quase trezentos
funcionários e se mover uma ação trabalhista a Prefeitura não tem estrutura para se
mantiver, comentou que as contratações continuam, mesmo com falta de recurso e se cortar
os gastos superfulos a Prefeitura tem como aumentar o Salário dos funcionários.
Continuando solicitou apoio do Presidente numa parceria com a SABESP em atendimento
as pessoas que residem próximo a Unidade de Saúde. Prosseguindo comentou sobre o erro
na Construção do Barracão do PRONAF, citou que vai ser uma construção perdida,
comentou que não tem como presenciar essas situações e não fazer nada, pois foi confiado
pelo povo para decidir. Elogiou e agradeceu os serviços da Secretaria de Obras no Bairro
Pilões, ao Projeto SEIAA que depende somente de Material para ser concluído, cobrou
valorização dos funcionários que prestam serviços e não medem esforços para conclusão da
Obra. São essas suas palavras, agradeceu a presença de 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 publico presente e solicitou
um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Joaquim de Andrade. Prosseguindo
agradeceu aos Vereadores, o Vereador Sidnei pelas suas palavras, comentou que esteve no
Bairro Maria Rosa acompanhando os trabalhos, pode vivenciar momentos muito importantes
para os moradores do Bairro, elogiou o trabalho do DER e todos os funcionários e o
Secretario de Obras do município. Continuando comentou sobre a importância da qualidade
no atendimento do transporte escolar, que os alunos necessitam ser bem atendidos. São
essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar. O Senhor
Presidente deu por encerrada a presente Sessão. 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
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pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário:
Vereador Gilmar Rodrigues, em 05 de outubro de 2017.

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES
Presidente
BENEDITO URSULINO DE FREITAS
1º. Secretário

SIDNEI ROCHA
2º. Secretário

