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Ata da sexta Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  03 de maio de  

2018,  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 pela 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 de dispensa da leitura 

da Ata da sexta Sessão Ordinária  que colocada em votação foi aprovado pelos  vereadores. O Sr. 

Presidente  colocou a Ata da sexta Sessão  Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga em votação 

sendo esta aprovada  por todos os vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura das Indicações da Pauta 

do Dia. O Sr. Presidente fez a leitura  Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

referentes as Contas da Prefeitura Municipal de Iporanga do Exercício de 2014 – TC-000261-026-14 e 

o encaminhou a Comissão de Economia. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 016/2018 

que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019”. 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 Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala agradecendo primeiramente a Deus, expôs seus sentimentos pela perda de seu 

amigo, Antonio Rodrigues conhecido como Cone, um homem integro, desejou que Deus 

confortasse os corações dos familiares. Continuando Parabenizou o andamento dos serviços feito na 

Estrada do Bairro Sitio Novo, citou que os moradores estão muito felizes com a melhoria da Estrada e 

esperam que sejam concluídos os serviços necessários. São essas suas palavras, desejou boa noite 

a todos. Em seguida o Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, agradeceu a Deus e iniciou sua fala lamentando o falecimento dos amigos, companheiros 

dentro do município, rogou a Deus o consolo a todos os seus familiares. Continuando fez Indicações 

Verbais, solicitando o aceleramento do termino da obra do Posto de Atendimento a Saúde do Bairro 

Castelhanos, justificou que a comunidade vem cobrando bastante, solicitou em seguida o termino dos 

banheiros da Escola José Maciel, solicitou providencias urgentes. São essas suas palavras, desejou 

boa noite a todos. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala parabenizando a nova Gestão do CONTUR – Conselho de Turismo do 

Município de Iporanga destacou a nova Presidência o Senhor Julio, que deixou claro em Reunião que 

não será Conivente com as coisas que não seja para o bem do município, comentou varias 

demandass referente ao turismo que não foi atendida, o Portal e a fiscalização por parte da Secretaria 

de turismo, deixou registrado que espera do CONTUR uma Gestão nova, que olhe pro Município, 

renovando os atrativos que precisa no Município. Prosseguindo parabenizou os funcionários, pela 

obra na Ponte do Rio Soares, elogiou a equipe, a obra muito bem acabada, que vai servir a 

Comunidade do Bairro Ribeirão. Parabenizou também a equipe que fez a Ponte do Bairro 

Taquaruvira, que em duas horas estava concluída, elogiou a obra, destacou ser de madeira ainda, 

mas será de grande valia para a comunidade. Prosseguindo parabenizou a Nayene Franco pelo 
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evento realizado na Praça Luiz Nestlehner a Feira da Lua que trouxe movimento na cidade, concluiu 

que não houve participação da Prefeitura e são coisas simples que resgata a Cultura local. 

Continuando comentou sobre o centro de Informações Turísticas, que até o momento está parado, 

desde a conclusão da obra, citou que as justificativas não convêm com a situação, pois já está 

praticamente um ano do termino da obra.  Solicitou melhoria na Rua Benedito Gonçalves no Bairro 

Fundão que se encontra em péssimo estado de conservação, comentou em seguida sobre o Aterro 

Sanitário que está parado por falta de maquinário no local e a coleta do lixo não realizada por falta de 

abastecimento, cobrou melhorias no setor de Agricultura e demais Departamentos, são essas suas 

palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, agradeceu aos presentes, iniciou sua fala expressando seu profundo pesar pelo falecimento do 

amigo Antonio Rodrigues (Cone) e prestou condolências aos familiares. Continuando alertou que o 

Bairro da Serra estará realizando outro manifesto por melhorias das Estradas, solicitou união de 

Vereadores e Prefeito em visita ao Bairro para providências, citou estar muito difícil conseguir 

recursos no momento para atender a demanda das Estradas no município, mesmo sendo um 

momento político. Continuando comentou sobre a ponte do Bairro Taquaruvira, elogiou e achou o 

valor viável para o município, que poderá atender toda a demanda dos Bairros. São essas suas 

palavras, agradeceu a todos. Em seguida o vereador Daniel Messias Rocha faz uso da Tribuna, 

cumprimentou a todos, na oportunidade Reiterou a cobrança do Requerimento de sua autoria com 

relação ao Patrimônio Municipal que ultrapassou o prazo regimental e até o momento não obteve 

resposta, citou que o setor está largado. Também cobrou do Secretario de Obras melhorias nas 

Estradas dos Bairros, citou a Estrada do Bairro Ribeirão, Nhunguuara e demais Bairros que 

necessitam de melhorias. Continuando comentou sobre a balsa do Bairro Poço Grande, que passou 

por reforma, mas a pintura esta inadequada cobrou providências com o Prefeito e o responsável irá 

sanar os problemas da Balsa. Em seguida cobrou melhoria salarial para os funcionários municipais, 

justificou que os funcionários precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho, esclareceu que muitos 

recebem sem merecer, expôs que se cobra dos funcionários, mas há Secretários se beneficiando, 

citou que os problemas com os Secretariados ocorrem desde o ano passado e estão deixando a 

desejar no mesmo sentido, Secretario Jurídico não comparece ao trabalho e o Secretario de Turismo 

está no mesmo caminho. Citou que o Prefeito é conivente com a situação, solicitou ao Prefeito 

atitudes na administração, pois o município esta a Mercê, cobrou união da Câmara pra melhorias do 

município, pois deseja que a cidade esteja bem, que as coisas caminhem. 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, iniciou sua fala elogiando o trabalho feito na 

Ponte, citou que se surpreendeu com qualidade dos serviços. Cobrou reparos das lâmpadas que 

estão queimadas na Ponte da Passagem, justificou que está dificultando o percurso dos alunos que 

estudam no período noturno e moradores locais. Continuando expressou seu pesar pelo falecimento 

da Senhora Silvana Nuli e do Senhor Antonio Rodrigues - Cone desejou a Deus consolo e conforto 
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aos corações dos familiares. Continuando cobrou melhorias, valorização aos funcionários municipais, 

destacou que exercem suas funções com alegria, mas não são recompensados como merecem, 

dispõe de salário mínimo para sobreviver, citou ser uma vergonha! Essas são 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, 1º. Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala 

das Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 03 de maio de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
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