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Ata da quarta Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  06 de abril 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 solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a 
leitura da Ata da Sessão Anterior que depois de  colocada em discussão e votação foi aprovada por 
todos os vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura das 
indicações da Pauta do Dia. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura 
dos Projeto de Lei Legislativo 001/2017; “Que dispõe sobre a recomposição salarial aos servidores da 
Câmara Municipal de Iporanga”, e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O 
Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos Projeto de Lei Legislativo 
002/2017; “Que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Evangélico”, e o encaminhou a Comissão 
de Justiça e Redação. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos 
Projeto de Lei Legislativo 003/2017; “Que Altera a redação do artigo 6º, Parágrafo 3º da 044/2001 que 
Dispõe sobre o quadro de pessoas da Câmara Municipal de Iporanga e o encaminhou às Comissões 
de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a 
leitura dos Requerimento 002/2017 de autoria do Vereador Daniel Messias Rocha. O Sr. Presidente 
colocou o Requerimento 002/2017 em discussão. O Autor do Requerimento o Vereador Daniel 
Messias Rocha, explicou aos nobre companheiros as razões que o levaram a apresentar tal 
propositura, salientando que o contido no Requerimento 002/2017, são apenas informações  sobre o 
número de funcionários efetivos e em comissão da prefeitura municipal, valor recebido entre outras 
informações sobre o quadro de pessoal da Prefeitura. O Vereador André Furquim disse em suas 
palavras que informações estas que deveriam ser enviadas a esta Edilidade voluntariamente pela 
Prefeitura, não necessitando de aprovação de Requerimento. Todos os Vereadores parabenizaram o 
Vereador pela apresentação da proposição ora apresentada todos eles manifestando-se favoráveis a 
aprovação do Requerimento 002/2017. O Sr. Presidente colocou o Requerimento 002/2017 em 
votação, sendo este aprovado por unanimidade pelos Edis.   O Sr. Presidente pediu ao Vereador 
Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos Requerimento 003/2017 de autoria do Vereador Laerte 
Mendes. O Sr. Presidente colocou o Requerimento 003/2017 em discussão. O Autor do Requerimento 
o Vereador Laerte Mendes, explicou que só esta solicitando em sua propositura o valor bruto da folha 
de pagamento da Prefeitura Municipal de Iporanga, como dito por ele informações que deveriam  vir a 
esta Casa, como já dito anteriormente, de livre iniciativa do Executivo que propõe uma administração 
transparente, pois essas informações têm de estar acessível a toda população e não só a esta Casa 
de Leis . O Vereador Laerte Mendes solicitou apoio na aprovação do Requerimento 003/2017.  Todos 
os Vereadores parabenizaram o Vereador pela apresentação da proposição ora apresentada todos 
eles manifestando-se favoráveis a aprovação do Requerimento 003/2017. O Sr. Presidente colocou o 
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Requerimento 003/2017 em votação, sendo este aprovado por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos. Iniciando a palavra 
livre, o vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, agradeceu a presença na 
sessão, iniciou sua fala comentando que esteve em São Paulo com os demais vereadores lutando 
pela tão sonhada ponte do Ribeirão, agradeceu o apoio do Deputado André do Prado aos Vereadores 
em visita à Casa Civil, citou que no dia onze de abril estarão novamente em São Paulo para que o 
Governador assine o Projeto de liberação do Recurso disponível na Casa Civil, em torno de 
quatrocentos e cinquenta mil reais. Continuando comentou ser um fiscalizador da Merenda escolar, 
criticou sobre a demora da licitação para disponibilizar alimentação adequada para os alunos, que 
deveria ocorrer no inicio do ano para não prejudicar os alunos com falta da merenda. Parabenizou a 
iniciativa dos vereadores Alessandro e Daniel Messias, que estiveram na escola fiscalizando a 
merenda. Continuando citou que vai ser comprado o Carro para atender a demanda de entrega da 
merenda escolar, economizando cerca de vinte e dois mil reais no ano para administrar a prefeitura. 
Comentou que esteve em Santos com o Prefeito e o amigo vereador Adilson conversando com os 
Diretores do Santos Futebol Clube sobre a criação de um Projeto de Lei direcionado as crianças do 
município, para que sejam selecionados e crescer no esporte. Continuando comentou sobre a 
arrecadação do município que no mês de março deu uma crescida, citou estar acompanhando e 
explicou detalhadamente e solicitou verificar a forma que vai ser administrado esses recursos para 
melhorias no município, falou também sobre o lixo e cobrou atenção, solicitou urgência para atender 
essa necessidade, solucionando esse problema o mais rápido possível. São essas suas palavras, 
agradeceu a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, 
Cumprimentou a todos, iniciou comentando que no decorrer da semana ao fiscalizar se deparou com 
problemas com a merenda escolar, comentou que essa novela está pra acabar, que participou da 
reunião em que a Comissão da Merenda avaliou alguns alimentos faltosos na licitação, e que os pais 
poderão futuramente reclamar caso a merenda disponível não esteja adequada para as crianças, 
encaminhando diretamente para o fornecedor da merenda, comentou que a questão do cardápio 
ainda não está definida. Continuando comentou sobre o recurso disponível para compra de material 
esportivo, no valor de cento e sessenta mil, citou que falta o valor de vinte e cinco mil que seria para 
compra do Placar eletrônico e a tabela. Prosseguindo comentou sobre os tramites para liberação da 
Ponte do Bairro Ribeirão, que esteve também na ALESP, mesmo sem agenda teve oportunidade de 
conversar com o Deputado Coronel Telhada, protocolou oficio solicitando vídeo monitoramento na 
cidade comentou que é viável para o executivo, por ser município pequeno, se adequando a atual 
realidade que se vive. Outra questão que expôs foi referente uma reunião que houve no Bairro Maria 
Rosa Com a Missionária Doutora Sueli, onde foi discutido sobre a implantação do Turismo Quilombola 
que é uma forma de todos terem seu retorno financeiro. Solicitou apoio de todos nas questões que 
envolvem o transporte universitário para ninguém sair prejudicados. Na questão do lixo para encerrar 
os problemas será necessário que todos acompanhem a regularização com a Secretaria do Meio 
Ambiente e a CETESB em São Paulo. Outro assunto que destacou é a exploração do Turismo Local, 
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pois se perde oportunidade de melhorar o município por não estar investindo no Turismo. São essas 
suas palavras desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da palavra o Vereador Adilson 

Rodrigues da Silva, Cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre a polemica situação da 
merenda escolar do município, que vem tendo bastantes dificuldades, mas por situações burocráticas, 
citou que já deveriam estar prontas para iniciar o ano letivo com sua merenda regularizada. 
Continuando fez uma Indicação Verbal e solicitou seu registro em ata, referente ao termino do Posto 
de Saúde do Bairro Castelhanos, em justificativa comentou que esta se tendo gastos com Prédios 
alugados e a obra parada, solicitou apoio do Secretário, acredita que já esteja comprado todo material 
necessário para conclusão da obra, mas solicitou urgência para termino para liberação do Posto de 
Saúde e com relação às outras obras no Bairro agradeceu ao Secretário Sergio e se diz surpreso com 
a resposta que recebeu, relatando que ainda não pode fazer as obras nos Bairros, agradeceu pela 
sua iniciativa, espera que continue com o mesmo desempenho. Continuando comentou que esteve 
em Santos em companhia do Prefeito Valmir, esteve visitando o Deputado Beto Mansur, o mesmo 
demonstrou muito interesse em ajudar Iporanga e abriu uma porta referente ao Santos Futebol Clube, 
que esta fazendo uma parceria com o Município de Iporanga, citou que está bem encaminhado e no 
mês de julho vai estar fazendo aqui no município uma seletiva para os Jovens de Iporanga e após 
fazer um Polo em Iporanga e atender as regiões vizinhas, para participar desse Polo em Iporanga. 
Adiantou que tem que fazer um Projeto para estarem trazendo essa benfeitoria para os jovens, 
crianças que almejam alcançar seus sonhos, comentou que o esporte não forma só jogador, mas sim 
cidadãos, tirando o jovem das drogas, das imprudências que mundo oferece. Agradeceu ao Deputado 
Beto Mansur e seu assessor Tonhão pelo apoio para conseguir falar com o Diretor de Marketing do 
Santos. Outra demanda que expôs foi referente ao numero de obras do município referente aos 
quatro meses de mandato, Iporanga está beneficiada em cinco milhões e meio de Recurso, 
atendendo entre obras da Educação, Saúde, esporte e outros. Em seguida fez outra indicação 
solicitando lâmpadas para os bairros e para as cidades que também estão com varias lâmpadas 
apagadas. Continuando comentou sobre a necessidade de apoio nos casos das pessoas com 
Síndrome de Down do município, comentou sobre as dificuldades com transporte para atendê-los em 
outros municípios. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. O Vereador Benedito 

Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, agradeceu a presença de todos, ao 
iniciar sua fala parabenizou os Nobres colegas Vereadores que estão lutando pelo destino do lixo, 
pela melhoria da merenda escolar, todos lutando por um objetivo, continuando falou sobre a questão 
dos problemas com as estradas, citou a estrada Sitio Novo que moradores estão solicitando reparos 
urgentes, citou estar com dificuldades no Bairro que precisa ser solucionadas, que envolve pessoas 
doentes, solicitou o registro e atendimento do Prefeito com muito carinho sobre essa questão. São 
essas suas palavras, agradeceu a todos. Em seguida faz uso da palavra o Vereador Andre Luiz 

Furquim, Cumprimentou a todos, iniciou sua fala elogiando o setor da Saúde ao atendimento de 
fisioterapia, a liberação de setenta mil reias para aquisição do aparelho de raio x, citou também o 
setor de odontologia, que está excelente, resgataram o carro móvel, resgataram recursos que estava 
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perdido, contrataram Ginecologista, Pediatra e Cardiologista e com relação aos Bairros Pilões e 
Castelhanos que necessitam de reforma nos postos de saúde, ha verba disponível para ser usada 
nas reformas e compra de medicamentos no valor de quatrocentos e cinco mil reais, citou está 
faltando esforço, na questões da presença do engenheiro, pois sem o engenheiro não tem como 
conseguir recursos. Continuando comentou da questão referente à merenda escolar justificou que o 
erro é dos funcionários que deixaram faltar, por falta de organização no recesso, deixaram de renovar 
o conselho da merenda escolar, foi feita a licitação às pressas, solicitou atenção com relação a 
recesso de educação e saúde, evitando transtornos com a população. Comentou sobre convenio e 
liberação da ponte do Bairro Ribeirão, solicitou ao Prefeito reativação da fabrica de lajotas para 
atender as necessidades do município, comentou da necessidade de regularização do terreno do 
Bairro Ribeirão destinado à construção do posto de saúde e a falta da parte jurídica. Solicitou apoio 
aos demais vereadores na busca e liberação dos recursos, como usina de reciclagem que precisa ser 
licitado. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida faz uso da palavra o 
Vereador Daniel Messias Rocha, Cumprimentou a todos, inicia sua fala concordando com os 
comentários dos vereadores com relação a saúde, educação e obras. Comentou também sobre a 
agricultura que se consegue recursos e maquinários e não se é dado o devido valor, comentou que a 
administração continua com falhas, solicitou cuidados com o bem publico, citou revolta com as 
situações das estradas com relação aos serviços inacabados. Citou não aceitar desculpas da 
administração com relação ao dinheiro, pois tem que se virar com o que tem não se contrata, não se 
compra, descreveu ser incoerente as atitudes não mostra a atual realidade. Solicitou empenho dos 
atuais contratados em suas funções, pois não exercem adequadamente. São essas suas palavras 
agradeceu a todos. O vereador Sidnei Rocha, faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, Iniciou 
comentando que esteve com o Prefeito Valmir e o Prefeito de Itaóca o qual disponibilizou apoio ao 
Prefeito na questão do lixo, visando melhorias no atendimento da população, comentou também 
sobre as estradas, que deveria ter melhorias nessa área, os alunos estão tendo que empurrar o 
transporte escolar, solicitou urgência na solução desses problemas, pediu apoio de todos os 
vereadores nessas questões. Agradeceu ao Secretario de obras em atendimento aos reparos da 
ponte do Bairro Pilões, solicitou agilidade na entrega do barco disponível pra comunidade. São essas 
suas palavras agradeceu 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, agradeceu a presença das pessoas do 
Plenário, iniciou apoiando a fala dos vereadores, nas questões do que fazer, de fiscalizar, fez a 
correção no valor disponibilizado para Construção da Ponte do Bairro Ribeirão, o Valor de 
quatrocentos mil e quinhentos reais. Comentou que a merenda escolar em breve estará solucionada 
os problemas. 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 pelo Sr. 
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Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 
Rodrigues, em 06 de abril de 2017.   

 

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
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