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                      Ata da décima  sexta  Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  
06 de novembro 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  15ª. 
(décima quinta) Sessão Ordinária da  Câmara Municipal de Iporanga realizada em 06 de 
novembro de 2017 colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os Vereadores. O 
Sr. Presidente colocou a Ata da décima quinta Sessão Ordinária  em votação sendo  a 
mesma aprovada por 07 (sete) Vereadores favoráveis e 01 (um) contrário (Vereador Laerte 
Mendes). O Sr. Presidente fez a leitura da Emenda Modificativa e substitutiva ao Projeto de 
Lei 030/2017 “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial, alteração 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.017 e alteração do Plano Plurianual sob a lei n. 
324/2013 e dá outras providências”. O Vereador Laerte Mendes explanou-se sobre a 
Emenda ao Projeto de Lei 030/2017, dizendo eu se trata de um crédito para a pavimentação 
da Rua do Gato, manifestando-se favorável ao Emenda. O Sr. Presidente colocou a Emenda 
Modificativa  e Substitutiva em votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores. O Sr. 
Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 030/2017. O Sr. Presidente  colocou o Projeto de 
Lei 030/2017 em discussão o Vereador Adilson Rodrigues da Silva agradeceu ao Deputado 
Milton Leite por ele ter conseguido esta emenda para pavimentação da Rua do Gato em 
Iporanga. O Vereador Laerte Mendes fez explanações sobre a importância do Projeto que é 
esperando a muito tempo e manifestou-se favorável a aprovação do Projeto em tela.  Sr. 
Presidente colocou o Projeto de Lei 030/2017 em votação sendo o mesmo aprovado por 
todos os vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Resolução 005/2017 de 
autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis que: “Dispõe sobre a criação de Comissão 
Especial de Avaliação de Bem Imóvel do Patrimônio Municipal e dá outras providências”. O 
Sr. Presidente colocou o Projeto de Resolução 005/2017 em discussão. O Vereador André 
Luiz Furquim, no uso da palavra disse ser favorável ao Projeto,  pois a Polícia Militar 
necessita urgentemente de um prédio adequado para o melhor desenvolvimento dos 
trabalhos por eles realizados e a doação do terreno para a construção da Sede da Polícia 
Militar  é de suma importância para o município. Os Vereadores Laerte Mendes, Adilson 
Rodrigues da Silva e Ariovaldo Lopes Rodrigues  fizeram explanações a respeito do Projeto 
de Resolução 005/2017 que cria a Comissão de Avaliação, que  é obrigatória para a doação 
imóvel para a construção da Delegacia de Polícia. O Sr Presidente colocou o Projeto de 
Resolução 005/2017 em votação sendo este aprovado por todos os Vereadores. O Sr. 
Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo  004/2017: “Dá denominação a Estrada 
que especifica”, e o colocou em discussão, o autor do Projeto  Vereador Otacílio Francisco 
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dos Santos, explicou aos  companheiros as razões que o levaram a apresentar a presente 
propositura, apesar da biografia anexada ao Projeto, ao Sr. Benedicto Sant Ana Ortiz de 
Camargo, solicitando solicitando o apoio dos companheiros na aprovação do referido Projeto 
de Lei Legislativo. O Vereador Laerte Mendes disse ser contra o referido projeto de, pois 
disse nem ter conhecido este cidadão. Falou e citou vários nomes que ele acha que 
mereciam receber o nome da estrada em questão. Disse que também que a estrada que 
esta sendo denominada não corresponde  a que se refere a estrada que consta Projeto que 
esta fala Estrada do Baú, propondo uma Emenda para melhorar a interpretação do Projeto. 
Os Vereadores André Luiz Furquim, Alessandro Mendes Rodrigues, fizeram deles as 
palavras do Vereador manifestando-se também contrários a aprovação do Projeto de Lei 
Legislativo. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei Legislativo 004/2017, sendo este 
aprovado pela contagem de 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) contrários: Vereadores: 
André Luiz Furquim, Alessandro Mendes Rodrigues e Daniel Messias Rocha. O Sr. 
Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo  006/2017: “Dá denominação ao Centro 
de Informações ao Turísticas de Iporanga” e o encaminhou às Comissões de Economia e 
Justiça e Redação. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos. O 
Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
comentando sobre a qualidade da Merenda escolar exposta pelo vereador Alessandro na 
sessão anterior, deixou claras as falhas que ocorre com a alimentação. Continuando 
comentou sobre a manutenção das estradas, que devido às chuvas precisam de reparos, 
comentou sobre a falta de equipamentos para Banda Sempre Viva Iporanguense, solicitou 
recurso da Câmara para compras dos instrumentos, que embora muito bem cuidados 
padecem de eficiência por serem ultrapassados e não atenderem as atuais necessidades, 
apresentando falhas por desgaste,  citou providencias que devem ser tomadas na 
contratação de componentes para dar apoio na Banda. Em seguida comentou sobre o 
Credito adicional que foi votado para termino da obra do Portal e apontou irregularidades no 
acabamento, expondo a qualidade do material usado, solicitou apoio dos demais vereadores 
na fiscalização da obra. A segui fez uma Indicação Verbal solicitando limpeza e roçada no 
Posto de Atendimento a Saúde do Bairro Nhunguara, Justificou que os clientes estão 
correndo risco de ser picado por cobra dentro da Unidade, comentou irregularidades na 
Escola tendo que ser dispensados os alunos por falta de água, solicitou a contratação de um 
profissional para limpeza e manutenção do Posto e Escola do Bairro. Continuando comentou 
sobre o Projeto 359/2015 retirado da pauta e o Projeto 027/2017, esclareceu ser irregular 
criar vaga pra uma só pessoa, sendo contrario ao Projeto seguindo o Parecer da Casa. São 
essas suas palavras agradeceu e desejou boa noite a todos. Em seguida o VereadorSidnei 

Rocha, faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando que o serviço 
da Estrada do Bairro Maria Rosa não ficou bem feito, explicou que foi por falta de tempo, 
pois o equipamento foi retirado sem atender as prioridades no Bairro, mas agradeceu a 
todos pelos serviços prestados. Em seguida comentou sobre a Estrada do Bairro Praia 
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Grande, comentou que esteve em visita ao Bairro e cobrou assistência aos Bairros que não 
tem representante Vereador, solicitou apoio dos demais vereadores e Prefeito para dar 
assistência ao bairro e toda zona rural do município. Continuando solicitou melhorias no 
Setor da Casa da Agricultura, funcionários pra limpeza, motoristas para atendimento a 
população, comentou das dificuldades de atendimento aos Bairros, citou Projetos destinado 
ao PRONAF, visando desenvolvimento para o Município. Solicitou melhorias das Estradas 
para festividades de Final de Ano. São essas suas palavras, agradeceu a presença de 
todos. O Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou agradecendo ao Deputado Milton Leite, pelo empenho nas solicitações do Município 
como o asfalto do Bairro Serra. Parabenizou a todos os Vereadores pelo esforço para 
conseguir recurso para o município, comentou sobre a Ponte do Ribeirão de Iporanga e 
parabenizou os Vereadores Daniel e Andre pela conquista e esclareceu que as dificuldades 
que ocorre na busca de recursos. Reforçou a fala do Vereador Sidnei na solicitação de 
melhorias para as estradas dos Bairros. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. 
O Vereador Otacílio Francisco dos Santos faz uso da palavra, cumprimentou a todos, 
justificou a retirada da Maquina do Bairro Maria Rosa. São essas suas palavras desejou boa 
noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Daniel Messias rocha, 
cumprimentou a todos, agradeceu a presença do publico e da Policia Militar, iniciou sua fala, 
dizendo que desempenha o seu trabalho com determinação e não vai desviar o foco, 
comentou que recebeu muitas reclamações dos funcionários municipais em relação a cortes 
de horas extras, comentou sobre os argumentos do Prefeito em justificativa a sua atitude e 
discorda, pois só paga horas extras pra quem lhe convém, desmotivando quem trabalha que 
fica sem subsidio para quitar seus débitos. Continuando elogiou a contratação do 
Engenheiro Dhiordan  Konesuk, novo membro do quadro de funcionário da Prefeitura, 
comentou sobre a questão das Estradas Rurais, citou ser uma luta de todos e nenhum 
Bairro deixará de ser atendido, esclareceu que cobram o Prefeito para atender as demandas 
dos Bairros. Elogiou o trabalho feito no Bairro Pilões e Maria Rosa, espera que tenha trazido 
melhorias para os moradores dos Bairros. Comentou sobre a retirada dos Projetos e 
Justificou serem polêmicos e cabe ao Prefeito ter segurança de por em votação, esclareceu 
que está atento nas falhas apontadas nos Projetos e não vai aceitar, pois defende justiça e 
igualdade para todos. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o 
Vereador Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da palavra, Cumprimentou a todos, 
iniciou falando do Setor da Saúde, comentou sobre a fala de Medicação, até mesmo de alto 
custo que o Estado não está repassando para o município, comentou que esteve no Bairro 
da Serra e sem estar preparado teve que atender uma emergência, solicitou plantonista na 
Unidade de Saúde do Bairro principalmente nos feriados, comentou sobre os gastos que o 
município tem com empresas medicas, mesmo com cinco médicos concursados da 
Prefeitura e dois pelo PSF, solicitou investimentos na qualificação de profissionais nas áreas 
da saúde, almoxarifado e demais setores, comentou sobre a desvalorização dos 
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funcionários, citou ser inversão de valores, pois se contratam profissionais e não da 
qualificação, treinamentos, cursos aos funcionários disponíveis. Continuando comentou 
sobre a necessidade de Criar a Secretaria da Cultura para ter recursos destinados ao setor, 
Comentou sobre o Portal, esclareceu a necessidade de termino da Obra. Prosseguindo 
comentou a necessidade de profissional disponível para atendimento no Setor da Casa da 
Agricultura, solicitou apoio do Prefeito para melhorias no local. São essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva cumprimentou a todos, 
iniciou fazendo uma indicação Verbal, solicitando Melhorias na Estrada do Bairro 
Nhunguara, comentou que necessita de reforma na Ponte, solicitou ao Departamento de 
Obras atendimento em partes criticas da Estrada que estão com maior dificuldade de 
acesso. Continuando comentou sobre a liberação do Aterro Sanitário, esclareceu que ainda 
se encontra em trâmites o andamento da Liberação total para regularização da Obra. 
Parabenizou a Secretaria Quishiline pela dedicação ao trabalho. Continuando comentou 
sobre o Projeto que se encontra com o Secretario da Agricultura Deputado Arnaldo Jardim 
no valor de noventa e oito a ser liberado para compra de sementes de pupunha e estar 
distribuindo como na Gestão passada, citou outras demandas a ser solicitada como a 
Estrada do bairro Taquaruvira até o Bairro Praia Grande para liberação do Programa Melhor 
Caminho atendido pela CODASP para amenizar o sofrimento da população que sofre há 
mais de cem anos por falta de acesso, acredita que as demandas estão sendo exposta, 
cobradas e costuma demorar por partes burocráticas, elogiou o inicio da obra da Ponte do 
Bairro Ribeirão, incentivou a todos a lutar pelos problemas do município. São essas suas 
palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o Vereador André Luiz 

Furquim, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre o Projeto referente à Lei 
359, deixou claro sobre sua opinião, citou ser contra, pois é a favor do povo, esclareceu que 
não aprova projetos com irregularidades ou pra beneficio de uma só pessoa. Continuando 
agradeceu ao funcionário Vanderlei pelo desempenho nas suas atividades. Em seguida 
comentou sobre a falta de manutenção da estrada do Bairro Ribeirão, da falta de 
medicamento e da responsabilidade do município em arcar com a demanda de 
medicamentos de alto custo, citou outro problema grave que a Prefeitura ter que arcar com 
custo referente à Criação de um Centro de Convivência de doentes psiquiátricos, esclareceu 
que o Governo não se responsabiliza mais pelos pacientes e provavelmente a Prefeitura terá 
que manter. Prosseguindo comentou que presenciou a situação da merenda escolar e pode 
comprovar ser de péssima qualidade, cobrou melhorias na coleta do lixo da cidade que não 
está atendendo toda a demanda local. Finalizando agradeceu a presença e 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 a 
presença de todos, comentou sobre as Estradas, comentou sobre as dificuldades para 
manter. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  O Senhor Presidente deu por 
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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 pelo Sr. Presidente: 
Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 
Rodrigues, em 06 de novembro  de 2017.   
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