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Ata da sétima Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  18 de maio  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 da Sexta Sessão Ordinária que depois de  
colocada em discussão e votação foi aprovada por todos os vereadores. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador 
Laerte Mendes que fizesse a leitura da Ata da Sessão da terceira Sessão Extraordinária 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 012/2017; “Que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
concessão de subvenção a Associação da Terceira Idade e Lar Fraterno de Paulo de Apiaí e dá outras 
providências e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Presidente pediu ao 
Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 009/2017 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar, alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.017 e alteração do Plano 
Plurianual sob a lei n. 324/2013 e dá outras providências” e o colocou em discussão. O Vereador Adilson 
Rodrigues da Silva no uso da palavra cumprimentou a todos os presentes e fez explanações sobre o credito 
adicional ora discutido dizendo que se trata do término do portal de chegada da Cidade e que  por um erro do 
engenheiro necessita de  abertura de um crédito adicional, manifestando-se favorável a aprovação do Projeto 
de Lei 009/2017. O Vereador Alessandro Mendes em sua fala agradeceu a presença de todos e disse que é 
necessário  se resolver o problema do Portal, ou Centro de Atendimento ao Turista o mais rápido possível pois, 
a obra que hoje se encontra parada, e  está sendo saqueada com o furto de telhas,  fios elétricos entre  outros 
materiais, manifestando-se favorável à aprovação do Projeto de Lei 009/2017. O Vereador Laerte Mendes no 
uso da palavra agradeceu a presença de todos e disse ser contrário a aprovação do Projeto de Lei 009/2017, 
explanando a todos as razões pela qual é contrário a aprovação do Crédito Adicional,  manifestando-se mais 
uma vez contrário a aprovação do Projeto de Lei 009/2017 ora em tela. O Vereador André Luiz Furquim no uso 
da palavra agradeceu a todos os presentes e manifestou-se de imediato favorável ao Projeto de Lei 009/2017, 
explicando a todos que mesmo com o erro do Engenheiro,  reconhece que é necessário o término da obra do 
Centro de Informações ao Turista, já que corremos o risco de perder esta verba se o projeto não for aprovado. 
Disse ser favorável a aprovação do referido Projeto de Lei, mas que estará fiscalizando o andamento dos 
trabalhos do Centro de Informações ou o Portal da Cidade. O Vereador Daniel Messias Rocha também fez 
explanações a respeito do Projeto de Lei 009/2017, explicando a todos as razões que o levaram a tomar a 
decisão de ser contrário ao Projeto de Lei em questão. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 009/2017 em 
votação sendo este aprovado pela contagem de 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contrários: Laerte 
Mendes e Daniel Messias Rocha. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos 
Projeto de Lei  010/2017; “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 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” e o 
colocou em discussão. O Vereador Alessandro Mendes e Adilson Rodrigues  no uso da palavra agradeceram  
a presença de todos e disseram que o Projeto de Lei trata da questão do Aterro Sanitário, salientando os 
motivos que os levaram a se manifestar favoráveis ao Projeto de Lei em Tela. O Vereador Laerte Mendes 
posicionou-se favorável a aprovação do Projeto de Lei 010/2017 , mas declarou-se um pouco receoso com a 
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aplicação dos recursos que dizem respeito ao Crédito Adicional Especial contido no Projeto de Lei 010/2017. 
Colocado em votação o Projeto de Lei 010/2017 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O 
Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura do Projeto de Lei  011/2017; “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” e o colocou em 
discussão. O Vereador André Luiz Furquim, cumprimentou a todos os presentes e falou que este Projeto de Lei 
já deveria ter sido enviado a esta Casa de Leis a mais tempo, pois o Convênio a que o Projeto se refere já foi 
assinado a muito tempo e reclamou que os Projeto de Leis da Prefeitura chegam sempre atrasados a estada 
Casa de Leis e que estes atrasos prejudicam a tramitação e aprovação desses Projetos importantes para a 
população do Município. Ao final declarou-se favorável a aprovação do Projeto de Lei 011/2017. O Vereador 
Adilson Rodrigues da Silva, cumprimentou a todos os presentes e fez explanações a respeito do Projeto de Lei 
010/2017, explicando aos presentes que o Projeto se trata de um Convênio feito entre a Prefeitura de Iporanga 
e a Casa Civil para a construção da Ponte no Bairro Ribeirão e que é necessário sua aprovação para que esta 
obra tão importante para o Bairro Ribeirão. O Vereador Laerte Mendes, fez dele as palavra do Vereador André 
Luiz, quando o Edil diz da lentidão dos Projetos de Leis elaborados pelo Executivo em chegar a Esta Casa de 
Leis. Disse também que esteve juntamente com outros Vereadores solicitando a Deputados como André do 
Prado a verba para a construção da ponte no Bairro Ribeirão. Parabenizou os Vereadores desta Casa pelo 
empenho na luta para conseguir os recursos de que trata o Projeto de Lei em questão. Manifestou-se favorável 
a aprovação do Projeto de Lei 011/2017. O Vereador Daniel Messias, em sua fala agradeceu a todos os 
Vereadores que apoiaram a causa da Ponte do Bairro Ribeirão e disse que é necessário a União dos 
Vereadores para que matérias importantes como essa não fiquem paradas por motivos banais e que 
prejudicam a população. Colocado em votação o Projeto de Lei 011/2017 foi aprovado por todos os 
vereadores.  O Sr. Presidente solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do Sr. Paulo 
Domingos e da Senhora Dorva. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos. O 
Vereador André Luiz Furquim, faz uso da tribuna cumprimentou a todos, iniciou suas palavras elogiando o 
trabalho feito na Rua Leonardo Silva, um muro de contensão, atendendo a sua indicação o qual havia uma 
ação publica para ser resolvido, parabenizou a Secretaria que atendeu sua solicitação, comentou que esteve 
com o Prefeito e sugeriu que disponibilize para os funcionários um curso de Operador de Patrol, Retro e Trator, 
para atender o município, continuando comentou sobre o pagamento de combustível, citou que esteve na 
contabilidade da Prefeitura cobrando para que não ocorra atraso no pagamento evitando transtorno aos 
motoristas e a população, solicitou prioridades em algumas coisas, se não puder melhorar pelo menos manter 
o paxdrão que estava, solicitou oferecer melhorias no atendimento do paciente, o mínimo de conforto. Solicitou 
aumento de atendimento de Pediatria que está sendo cobrado, pois está tendo o atendimento, mas não chega 
à zona rural devido a grande demanda no atendimento à cidade, solicitou mais dias para atendimento de 
Pediatria, Cardiologia, para atender a demanda no município evitando que o paciente viagem para ser 
atendido. Continuando comentou que esteve conversando sobre o Projeto 005 sobre despesas pequenas, citou 
que querem fazer por Decreto e citou não ser interessante devido ao Decreto ser mudado a qualquer momento 
e através de Lei está garantido pra sempre, citou que tudo tem que ser transparente, e através de Projeto lei 
com todos os vereadores e a população para que seja tudo claro. São essas suas palavras desejou boa noite a 
todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Sidnei Rocha, Cumprimentou a todos e iniciou sua fala 
justificando sua indicação referente à solicitação de lombada no Bairro Poço Grande, comentou já terem 
ocorrido acidentes com carros e motos no local e hoje se preocupam com os alunos e os pais cobram por não 
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ter segurança e que os Veículos passam em alta velocidade, não respeitando os pedestres, solicita 
providencias do Secretario de Obras e os demais responsáveis para solucionar esses problemas. Continuando 
comentou sobre as estradas, citou que já fez várias solicitações e até o presente momento não foi atendido, 
comentou ter presenciado uma cena em uma aluna de onze anos desce do transporte escolar as 13:00 horas 
debaixo de chuva devido o transporte não poder chegar até sua residência, citou que o motorista cumpre 
horário e não tem como esperar a chuva passar com o aluno, comentou já ter solicitado providencias 
anteriormente e  até o momento nada foi resolvido. Comentou que vai tomar providencias cabíveis com relação 
ao ocorrido. Comentou que ficou contente que disponibilizaram meio dia de serviço atendendo sua solicitação 
na roçada da estrada do Bairro Maria Rosa pena que foram fazer somente meio dia e não voltaram mais, citou 
que estão brincando e iniciaram o serviço pela metade, um pedaço de dois quilômetros, citou que não devem 
obrigações a ele e sim a população que está dia a dia na estrada, solicitou apoio dos vereadores em suas 
solicitações que sozinho fica mais difícil, solicitou que façam a limpeza e que os alunos não fiquem a pé por 
falta de dez metros de estrada arrumada. Continuando comentou sobre outra cobrança referente ao esgoto da 
Escola do Bairro Maria Rosa, comentou que está prejudicando os moradores e até o momento não foi tomada 
a devida providencia, comentou que os Bairros Pilões e Maria Rosa estão abandonados como se fosse ultima 
pedra, solicitou atenção com relação aos problemas, solicitou reunião com o Prefeito e Secretario para 
soluções no atendimento da demanda e espera que resolva a situação. São essas suas palavras, desejou boa 
noite a todos. O Vereador Laerte Mendes faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou perguntando ao 
Vereador Sidnei sobre os problemas com o transporte escolar e se fez solidário a ele nessa questão, comentou 
também sobre a falta da merenda escolar para atender os alunos do Bairro Maria Rosa, questionou onde está 
o alimento para atender aos alunos, citou estar indignado com a situação em que as coisas estão acontecendo, 
após a denuncia procurou o Departamento da Merenda Escolar e justificaram que por falta de veículo não foi 
entregue a merenda no Bairro. Continuando citou que está sendo cobrado pelo Bairro Anta Gorda, referente o 
combustível para passar a maquina na Estrada e a falta a contribuição da Prefeitura de  Iporanga, cento e 
cinquenta litros de combustível, comentou que não se deve perder a oportunidade, pela economia de se 
mandar uma maquina fazer o serviço no local. Solicitou aos vereadores que fiquem atentos as licitações que 
estão para acontecer. Comentou também sobre o lixão, citou que necessitam voltar a São Paulo e se unir para 
que possa concluir a segunda etapa. Falou sobre a faixa de pedestre que necessita nas Ruas, solicitou a 
contratação de uma empresa para agilizar o serviço, mas ter vários pintores concursados para realização dos 
serviços de pinturas. 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 que esteve em São Paulo 
com o Secretário do Meio Ambiente, juntamente com o Vereador Adilson e o Prefeito Valmir, onde foi exposto 
assunto sobre o aterro sanitário e a demanda do lixo do PETAR, o Secretario se comprometeu de estar 
fazendo uma visita ao Município e citou que o lixo do Parque é o estado que tem que recolher e não o 
Município, sendo que metade do lixo recolhido do município vem da área do Parque e até nove de maio ainda 
não havia chegado até o secretário à documentação para liberação do Aterro Sanitário para finalizar a primeira 
etapa da obra, reclamou da burocracia que envolve os tramites para solução dos problemas, citou que foi 
solicitado ao Secretário um Caminhão compactador de lixo para coleta do município com porte maior, pois o 
atual não dá pra fazer a cidade toda, Continuando comentou que esteve com o deputado Carlos Giannazi do 
PSOL onde foi muito bem recebido por ele, citou que foi exposta varias demandas para ele, solicitou apoio para 
a Banda Sempre Viva Iporanguense, a questão da Regularização da Escola do Bairro Castelhano, citou que 
esteve em Registro com o Deputado Estadual Caio França e comentou a liberação de três Polos de 
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Universidade Publica – UNIVESP para atender a demanda do Vale do Ribeira e os Vereadores Adilson e 
Ariovaldo juntamente com a Secretaria Edvalda estiveram em São Paulo conversando com Reitor da faculdade 
solicitando uma atenção para o município para criação de um Polo no município e através disso trazer rendas 
para o município, comentou sobre o oficio de solicitação ao Deputado Arnaldo Jardim Secretario da Agricultura 
e Abastecimento sobre a questão da estrada do Bairro Tudo, com abaixo assinado de todos os moradores para 
melhorias da estrada através do Estado. São essas suas palavras, desejou Boa Noite a todos. O Vereador 
Benedito Ursulino de Freitas faz uso da palavra, Cumprimentou a todos, agradeceu primeiramente a Deus, 
parabenizou a todos os vereadores pela luta em alcançar os objetivos, comentou sobre a Associação do Bairro 
da Serra que estão cobrando, citou que já conseguiram uma doação de uma bicicleta para o Bingo da Escola 
do Bairro, comentou que é muito cobrado no Bairro e concorda com a comunidade que exige que cumpra seu 
papel como vereador, parabenizou a todos os vereadores que estão empenhados na fiscalização do município, 
continuando comentou estar contente pela estrada do Bairro do Sito Novo, comentou estar bem iniciado os 
trabalhos, mas se diz chateado, pois teve que vir três dias seguidos em busca da liberação do Caminhão para 
atender o bairro, comentou que o Prefeito manda e outro desmanda, citou que o local tem agricultura e 
pessoas que mexem com a lavoura, pessoa acamada e o caminhão só foi liberado por estar chovendo e o 
serviço não pode ser concluído, espera que isso não se repita, pois se sente chateado e é cobrado pela 
população, pois o serviço tem que iniciar e terminar, tem ponte no Bairro para estar arrumando pois a 
cabeceira da ponte está perigosa, citou que estão cobrando. São essas suas palavras. Em seguida faz uso da 
tribuna o Vereador Adilson Rodrigues da Silva, cumprimentou carinhosamente a todos, iniciou sua fala 
fazendo uma Indicação e solicitando o Registro em Ata, Solicitando providencias com a questão da Fossa da 
Escola do Bairro Nhunguara que está cheia e os alunos estão passando por cima do esgoto, citou que 
provavelmente o Cano esteja entupido e precisa de manutenção com urgência, acredita que resolve e livra as 
crianças do risco de contaminação. Continuando comentou que esteve junto com o Presidente Ariovaldo, 
acompanhando mais uma reunião da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária, onde sempre comentou 
na Casa ser um sonho para qualquer habitante, proprietário de área que estão sonhando com suas áreas 
documentadas, comentou que a Frente Parlamentar é composta de vários Deputados que estão batalhando 
para Regularização Fundiária do Vale do Ribeira e Alto Vale, onde se encontra em Paranapanema e os 
proprietários já estão todos regularizados, citou que esse Projeto de Regularização Fundiária do Vale está 
preste a acontecer pra população que espera a mais de cem anos, que os munícipes aguardam com 
ansiedade a Regularização de suas áreas, então Parabenizou aos Deputados Caio França, Barros Munhoz, 
Ulisses Tassinari, vários Deputados, e entre Junho e Julho o Prefeito vai estar entregando uns Títulos e estará 
tentando trazer através do deputado Caio França a Presença da Frente Parlamentar para inteirar a população 
na Regularização das áreas fundiárias para que os proprietários saibam de que forma ocorrerá a 
Regularização pois consta que terá os altos e baixos referentes aos alqueires das áreas, os módulos, 
convocando a população que sonham com suas áreas regularizadas. Comentou que não se sabe quando 
ocorrerá, mas está em tramites na Assembleia pra ser votado, citou que a Meridional esta refazendo alguns 
pontos para que possa concluir a documentação com os proprietários. Continuando comentou sobre a 
merenda escolar, citou que está bastante discutido o assunto, mas graças a Deus a empresa que ganhou a 
licitação já fez a entrega e principalmente na escola onde trabalha já melhorou cerca de setenta por cento a 
qualidade da merenda, acredita que se fizerem um pouquinho de esforço para que a merenda possa estar 
chegando à quantidade real para atender aos alunos dos Bairros Pilões, Maria Rosa, Nhunguara e outros 
Bairros de difícil acesso e espera que com a compra do carro para transporte da merenda, acredita que não 
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haverá desculpas de falar que a merenda está em falta nas escolas por falta do carro. Em seguida fez mais 
uma Indicação referente ao Posto de Atendimento a Saúde do Bairro Castelhanos, solicitou que acelere o 
termino do Posto para que a comunidade possa usufruir com mais segurança, com mais privacidade. São 
essas suas palavras agradeceu a todos. O Sr. Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues, solicitou ao Vice-
Presidente Otacilio Francisco dos Santos, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer 
uso da palavra, cumprimentou a todos, primeiramente agradeceu a Deus pelo momento, pelo dia, iniciou 
comentando que se sentiu honrado pela lembrança dos vereadores de sua presença na Reunião da UNIVESP 
a Universidade que está para ser instalada no Vale do Ribeira com presença do Deputado Caio França e o 
Reitor da faculdade, comentou que esteve presente vários Prefeitos e liderança do Vale do Ribeira, comentou 
que querem trazer três Polos para o Vale do Ribeira e Litoral. Comentou também que esteve em outra reunião 
em Registro com todo pessoal do ITESP, o Secretario Marco Pilla, o Deputado Samuel Moreira Secretario da 
Casa Civil, o Secretario da Justiça do Estado de São Paulo, o Deputado Barros Munhoz, o Deputado Caio 
França e o Deputado Ulisses Tassinari da Região de Itapeva, onde foram discutidos vários problemas que 
querem regularizar junto com o ITESP para que as pessoas possam ser donos ter um Titulo das suas 
propriedades. Continuando comentou que esteve com o Vereador Alessandro e a Secretaria Edvalda na 
UNIVESP com o Reitor, como já havia decidido em Registro a liberação dos três Polos com Duzentas vagas e 
serão quatro Cursos, Matemática, Biologia e Duas de Engenharia, explicou que será destinado a cinquenta 
alunos por curso e a possibilidade de parcerias com outros municípios, citou ser gratuito e bom para o 
município. Continuando cobrou do Prefeito mais agilidade para atender a demanda das Estradas, citou que 
esteve no Bairro Sitio Novo pode ver a situação que se encontra a estrada e as dificuldades que estão 
passando, citou que tem um cascalho ótimo, mas pegando com a Retro levando vinte e cinco minutos até o 
local, infelizmente choveu e ficou difícil o acesso, citou que há morador em cadeira de rodas e depende da 
estrada pra sair de lá, solicitou apoio aos demais vereadores na cobrança do Prefeito e Secretario para um 
melhor desempenho, pois no almoxarifado o caminhão fica parado. São essas suas palavras agradeceu a 
presença de 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 18 de maio de 2017.   
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