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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

07/03/2019 

Às 19 horas no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 – Iporanga – SP, 

reuniram-se os vereadores: Adilson Rodrigues da Silva, Ariovaldo Lopes Rodrigues, André Luiz Furquim, 

Alessandro Mendes Rodrigues, Benedito Ursulino de Freitas, Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes, Otacílio 

Francisco dos Santos e Sidnei Rocha, sob a presidência do primeiro e secretariado pelo 1º Secretário: Ariovaldo 

Lopes Rodrigues. 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Boa noite a todos. Estando todos os 

presentes sob a proteção de Deus, está aberta a segunda sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove da 

Câmara Municipal de Iporanga. 

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da primeira sessão 

ordinária de dois mil e dezenove. 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: todos os votos favoráveis] 

Está aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da primeira sessão ordinária 

dois mil e dezenove. 

Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de dois mil e dezenove. 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: todos os votos favoráveis] 

Está aprovada a ata da primeira sessão ordinária de dois mil e dezenove. 

Peço ao Senhor primeiro secretário que faça a leitura das indicações da pauta do dia. 

[O Senhor primeiro secretário fez a leitura das indicações 006, 007 e 008/2019.] 

Peço agora que o vereador Laerte Mendes faça a leitura da Moção de Pesar 001/2019. 

[O vereador Laerte Mendes fez a leitura da Moção de Pesar 001/2019.] 

Coloco a Moção em discussão. 

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Primeiramente boa noite aos nobres colegas e ao público 

presente. 
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Falar do amigo Valdecir em partes é ate fácil para quem conviveu com ele, foi uma pessoa de 

extrema importância para os monitores locais, ministrou e participou do curso, tive o privilégio de fazer as aulas 

de monitor ambiental junto com ele e aprendi muito, tanto que até quando o encontrava o chamava de 

mentor, ele era um homem que não se preservava dos ensinamentos que adquiriu na vida, ele passava o 

conhecimento, não tinha medo de passar o que sabia, foi referência nacional no turismo de cavernas, um 

grande espeleólogo. Gostaria de pedir a todos que depois de aprovarmos a moção fizéssemos um minuto de 

silêncio por seu falecimento. 

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Valdecir é uma pessoa que falo com toda clareza, fácil de falar, 

é uma pessoa que sempre acompanhei, desde os meus tempos de monitor ambiental estivemos juntos, é uma 

pessoa superdivertida e na hora de trabalhar uma pessoa séria, fizemos vários abismos juntos e resgate em 

cavernas, serviço com muita segurança, tenho certeza que ele nos deixou um grande aprendizado, eu que 

convivi sempre com ele nas cavernas, fará muita falta, é uma pessoa muito competente, tivemos uma grande 

perda para Iporanga, então, meu voto é favorável à moção do Valdecir. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente e nobres companheiros. 

Quero agradecer o vereador Alessandro por essa moção de pesar, quero dizer a todos que essa 

moção de autoria do Alessandro, desde que votarmos a favor, vai o nome de todos nós vereadores. 

Falar dessa pessoa é muito fácil para nós, quando você vai no enterro de uma pessoa e vê o 

número de pessoas que estavam presentes, eu pude acompanhar mesmo estando trabalhando, tirei dez 

minutos para presenciar esse enterro, as pessoas sentiram muito, pois Valdecir foi um tipo de pessoa que 

nasceu para atividades como lidar com caverna e madeira, era a coisa que ele mais gostara. 

 Iporanga perdeu um grande parceiro, eu olho para o Valdecir e só lembro dele com seu copo de 

cerveja e seu cigarro nas horas de divertimento. 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – É tão repentina e rápida, então isso choca 

muito tanto a família, os amigos e a todos que conheciam o Valdecir. 

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores e público aqui 

presente. 

 Falar do Valdecir eu acho que é muito fácil, é uma pessoa que eu conheci desde criança quando 

trabalhava na Estrada da Barra do Turvo, frequentava a casa da mãe dele e comprava queijo com ela, quando o 

visitava encontrava toda a sua família, era uma fartura, uma casa que dava gosto de chegar, então, desde 

aquele tempo o conheci e convivi com ele muito tempo, era meu vizinho ultimamente, são vizinhos que nunca 

me perturbaram em nada, como Laerte falou, tomava sua cervejinha e fumava seu cigarrinho, mas não 

perturbava ninguém. É uma pessoa que estava pronta para qualquer coisa, para lidar com gado, ser monitor 

ambiental, vai fazer falta no município e deixar muitas saudades, então, é meu pesar, que Deus o tenha em um 

bom lugar onde ele estiver e que conforte a sua família. 
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A mãe dele é muito gente boa, é uma família excelente, inclusive tem o irmão dele que foi meu ex-

concunhado, o Vamir, então convivemos muito, o irmão dele foi duas vezes candidato a prefeito e eu fiz parte, 

era divertido demais, vai deixar muitas saudades. Que Deus o tenha e conforte toda a sua família. 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco a Moção de Pesar 001/2019 em 

votação. 

[Inicia-se a votação.] [Aprovado: todos os votos favoráveis.] 

Está aprovada a Moção de Pesar. 

Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do Projeto de Lei 001/2019. 

[O Senhor primeiro secretário fez a leitura do Projeto de Lei 001/2019 que “Dispõe sobre a 

adequação do salário mínimo municipal.”.] 

Coloco o Projeto de Lei 001/2019 em discussão. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente e nobres companheiros. 

É o Projeto de Lei que eu sou totalmente favorável, as pessoas que estão aqui estão vendo que 

estamos votando um Projeto de Lei retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, o 

porquê, apesar desta data, foi mudado o novo salário mínimo, então, é de praxe todo ano acontecer este tipo 

de coisa, não tenho nada contra o projeto, também já quero declarar o meu voto favorável, são essas minhas 

palavras Senhor Presidente. 

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Senhor Presidente e nobres pares vereadores. 

É um Projeto de Lei que não tem como votar contra, desde já sou favorável, o projeto beneficia o 

salário dos trabalhadores da Prefeitura Municipal, pena que é um salário muito pouco, novecentos e noventa e 

oito reais, bom se fosse uns mil e quinhentos ou mais, mas tem que acompanhar o Estado, devemos aprovar 

para aumentar no município, pena que é pouco, é um salário que muitos mereciam ganhar bem mais, muitos 

funcionários que trabalham de verdade e dão o sangue, eu  estou no almoxarifado e vejo, fica difícil trabalhar 

com um salário de novecentos e noventa e oito reais por mês, o que dá mais ou menos trinta e três reais por 

dia para enfrentar um sol desse não é fácil. Desde já está de parabéns, o pessoal merece muito, mereciam 

ganhar mais, mas está bom. 

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Boa noite a todos. 

É pouco sim nobre, mas eu espero que ele cumpra pagando esse pouco, pelo o que estou vendo, 

com o andar da carruagem, só falta atrasar os salários, porque estamos sendo omissos, o prefeito não está 

dando a mínima para os vereadores muito menos para a população, ou tomamos uma atitude ou o negócio vai 

ficar feio, porque chega aqui tudo de última hora, aí eles vêm aqui pra aprovar um projeto que é como se 

estivéssemos assinando um cheque em branco, temos de tomar uma atitude, chega disso, se ele quer aprovar 

que venha com antecedência e traga os documentos. 
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Chega dessa palhaçada, ele simplesmente some e os outros ficam levando tapa na cara, então, 

temos que tomar atitude de Poder Legislativo, chega! Temos de dar um basta antes que seja tarde, porque o 

próximo passo será atrasar os salários com essa bagunça que está. 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o Projeto De Lei 001/2019 em 

votação. 

[Inicia-se a votação.] [Aprovado: todos os votos favoráveis.] 

Está aprovado o Projeto de Lei 001/2019. 

Peço ao Senhor primeiro secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo 001/2019. 

[O Senhor primeiro secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 001/2019 que “Dispõe 

sobre alteração na Lei Municipal 425/2018.”.] 

Coloco o Projeto de Lei Legislativo 001/2019 em discussão. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente esse é o tipo de projeto que eu vou votar com 

dor no meu coração, um motorista ganhar novecentos e noventa e oito reais por mês é muito pouco, eu acho 

que esta Casa vai ter que achar uma maneira especial, o mais rápido possível, para darmos uma melhoria ao 

nosso motorista, é o cara que nos leva para viajar todos os dias, daqui a uns dias é perigoso ele jogar o carro no 

buraco de tanta raiva por estar ganhando tão pouco. 

Na questão de faxineira desta casa também, todos os dias que venho nesta Casa eu venho pelo 

fundo, vocês nunca reparam nessas coisas, mas sempre eu pulo pelo fundo para poder ver se esse pessoal está 

trabalhando, chego pé por pé e vejo todos os funcionários desta Casa trabalhando, então, Senhor Presidente e 

nobres colegas, temos de votar, é uma miséria que estão ganhando, mas acho que teremos oportunidade pela 

frente para concedermos uma melhoria, não só para os dois, mas também para os demais elementos desta 

Casa, pois até o dia de hoje eles estão correspondendo com as expectativas. São essas minhas palavras Senhor 

Presidente. 

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Concordo com a palavra do nobre colega, mas nobre, a chance de 

arrumar esse salário já passou quando foi revogada aquela lei que se poderia chegar a um acordo com a 

prefeitura, não poderia ser aquele valor, mas poderia ser melhor, infelizmente já passou, quem está 

conseguindo melhoras está sendo por vias judiciais, é direito adquirido, embora tenha se revogado a lei pode-

se perder em primeira instância, mas na segunda a vitória é certa, espero que todos não entrem com isso senão 

vai quebrar a prefeitura, tudo por culpa de um erro deles, fizeram uma lei e conseguiram a estragar mais ainda 

deixando a validade só para o médico.  

Agora continuaram no mesmo erro, os funcionários vão para a justiça, não sei o caos que vai virar 

essa prefeitura se alguém não tomar providências, já não sei o que fazer, acredito que o Ministério Público terá 

de intervir, porque os vereadores não servem para nada, pois pedimos e fica por isso mesmo, quando se deu 

aquele aumento abusivo para as classes altas eu fui bem claro, dou até o mês de março para vocês estarem 

chorando, não chegou nem em março, em fevereiro já não tinham dinheiro para pagar, pois o gasto está 
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desordenado, aí vem para cima de nós pressionando para que aprovemos no orçamento porque a obra vai 

parar, e daí? Vão jogar os alunos na rua? Não vão! Já estão por dez anos lá no prédio, isso não tem pressa, se 

fizermos hoje ou daqui a dez anos eles não serão tirados da escola, isso é papo furado, temos de tomar 

medidas para que daqui a pouco não faltem ambulâncias ou médicos, é o que já aconteceu na semana passada 

porque o prefeito não cumpriu um acordo com o rapaz que está no lugar de secretário, isso não se pode fazer, 

com a saúde não se pode errar, então, é isso que nós temos que acordar e definir com o prefeito o que ele quer 

para o município, porque fazemos parte e não estamos cobrando, não podemos nem sair na rua, pois estamos 

sendo coniventes com tudo. Infelizmente se não tiver a força de todos vai virar essa baderna do jeito que já 

está, precisamos urgentemente pegar o prefeito e cobrar um pacote de medidas para colocar o município para 

funcionar antes que vá tudo para o buraco. 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o Projeto de Lei Legislativo 001/2019 

em votação. 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: todos os votos favoráveis] 

Está aprovado o Projeto de Lei Legislativo 001/2019. 

Peço ao Senhor primeiro secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo 002/2019.  

[O Senhor primeiro secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 002/2019 que “Dispõe 

sobre a realização de exames de rotina na saúde dos alunos da rede municipal de ensino e fixa outras 

providências.”.] 

Coloco o Projeto de Lei Legislativo 002/2019 em discussão. 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Boa noite Senhor Presidente, demais vereadores e público 

presente. 

Neste projeto buscamos levar o conhecimento para a maioria do pessoal da educação que vários 

alunos tem dificuldade de aprendizado, sabemos que em todos os municípios existem crianças que possuem 

dificuldades em relação às outras, mas não é porque sejam inferiores às demais, às vezes é por terem algum 

problema de saúde, no nosso município não é diferente, temos várias crianças com problemas de 

aprendizagem e infelizmente é detectado muito tarde e com isso a criança perdeu muito da sua educação.  

Então, buscamos com este projeto que o município disponibilize no início de cada ano letivo os 

exames que se façam necessários para a identificação precoce das dificuldades de cada aluno, e que o 

município, de depois do resultado dos exames, faça o devido acompanhamento para que esse aluno não tenha 

perda em seu aprendizado com os demais. Entendo ser um projeto importante para o setor de educação e 

solicito a aprovação dos demais vereadores. Obrigado Senhor Presidente. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente, nobres companheiros e pessoas aqui presentes. 

Quero parabenizar o meu colega, desde o começo nós quatro aqui estamos amarrados, nestes 

dois anos que passaram aqui e neste terceiro ano que está chegando tenho certeza que vamos ficar mais firme 

ainda. 
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Se tivermos a prevenção no caminho de frente da saúde as coisas se tornam mais fáceis, então, ali 

onde trabalho, sou apenas um motorista, mas vejo que a principal coisa é a prevenção e é isso que vai ocorrer 

dentro desse projeto, quero já declarar meu voto favorável. 

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Senhor Presidente, nobres pares e público presente. 

Quero parabenizar o vereador Messias por este projeto que é de suma importância para os alunos 

e para todos aqui em Iporanga, vemos muitos casos de febre amarela por falta de vacina, melhor prevenir do 

que remediar, que o médico vá fazer esses exames, é importante para as crianças e para os pais e mães ficarem 

despreocupados. Parabéns ao vereador Messias 

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o Projeto de Lei Legislativo 002/2019 

em votação. 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: todos os votos favoráveis] 

Está aprovado o Projeto de Lei Legislativo 002/2019. 

Está aberto o uso da palavra livre aos oradores inscritos. 

- PALAVRA LIVRE - 

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Cumprimentou a todos, iniciou sua fala expondo suas 

reivindicações, citou que entende as dificuldades que o prefeito está passando, mas precisa de apoio, pois o 

povo está cobrando sobre a situação do bairro e a rua onde mora devido às chuvas que se encontra 

intransitável, destacou a importância da manutenção e reparos, pois é cobrado e ouve das pessoas que o bairro 

não tem vereador, solicitou apoio dos demais vereadores em suas reivindicações, pois está difícil, o tempo está 

passando e nada acontece.  

Continuando, expôs que esteve no almoxarifado para usar o trator no bairro e fazer tapa-buracos, 

mas infelizmente não encontrou o encarregado ou Secretário de Obras, citou que usou caminhão emprestado 

para suprir a necessidade dos reparos, esclareceu que devido esses transtornos passa vergonha no bairro.  

Em seguida reforçou a solicitação de equipamentos de segurança no trabalho, citou que trabalha 

com roçadeira e pessoas passam próximo ao local, destacou a importância de se ter tela de proteção para não 

ocorrerem acidentes, como quebrar o vidro de carros e evitar machucar alguém, cobrou do Secretário de Obras 

providências dos equipamentos, para amenizar a situação que se encontra muito complicada. Prosseguindo 

falou sobre os funcionários, cobrou providências, pois sacrificam alguns e beneficiam outros. São essas suas 

palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Cumprimentou a todos, iniciou solicitando valorização dos profissionais 

que atendem vinte quatro horas, como o mecânico e o eletricista que faz horas extras e o prefeito não paga, 

destacou a importância do atendimento desses profissionais, pois se quebra uma ambulância não se tem onde 

fazer os reparos.  
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Em seguida fez cobranças para que não sacrifiquem os funcionários que entraram com ação na 

justiça por direito, pois o Executivo estava errando e continua errando, solicitou apoio aos vereadores em suas 

reivindicações.  

Prosseguindo expôs sua preocupação com a área da saúde, setor onde não se pode errar e 

infelizmente está caminhando para o erro, esclareceu que secretário não se escolhe em qualquer lugar, 

destacou a importância de ser no mínimo um profissional da área para assumir a Secretaria de Saúde. Cobrou 

atitudes, satisfação do prefeito não para si, mas para a população.  

Prosseguindo comentou sobre o esquecimento do aterro sanitário e os problemas no setor da 

educação que até o mês de julho necessita deixar o prédio da Escola Nascimento Sátiro da Silva, comentou 

sobre o desespero para aprovação de um projeto sem planilha, sem estar na íntegra, destacou a importância de 

esclarecimentos para votar, pois é a favor do projeto, mas se não estiver correto não votará, citou que com a 

empresa terceirizada as coisas caminham, mas quando necessita de melhorias numa escola do bairro não tem 

dinheiro, cobrou que façam o que é prioridade, arrumar estradas, que iniciam e não terminam, orientou que os 

projetos que vêm para câmara sejam enviados com antecedência com um responsável para explicar.  

Em seguida deixou seus sentimentos à família Santos pelo falecimento do Senhor Valdecir Simão 

dos Santos, citou ser lamentável no ano de dois mil e dezenove perder uma pessoa por uma doença como a 

Febre Amarela que já estava erradicada do País, mas serve de alerta para que não volte a acontecer no 

município, mas do jeito que está se acontecer uma epidemia, sem controle de funcionários e Secretário falando 

a mesma língua como ocorreu com a febre Amarela não será fácil de controlar, solicitou apoio aos vereadores 

para tomar atitudes, solicitou ao Executivo que pense na população de Iporanga e faça o melhor para atender o 

povo. São essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Cumprimentou a todos, iniciou elogiando a conduta dos 

vereadores perante os projetos de crédito adicional em pauta nos valores de quatrocentos e oitenta e oito mil 

novecentos e vinte reais e de setenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete e doze centavos, deixou claro que 

os projetos que pairam dúvidas devem ser analisados, elogiou a Casa pela postura diante da situação, pois da 

forma que estava o projeto não seria aprovado causando a interrupção da obra da reforma do prédio da Escola 

Municipal.  

Continuando comentou sobre o Campeonato de Futsal, que ocorrerá nos finais de semana, 

comentou sobre a arrecadação de um quilo de alimento em parceria com as igrejas, comentou sobre a 

necessidade de verificar na Lei Orgânica para regularizar a situação, pois o órgão que deveria ficar com os 

alimentos seria o Fundo Social de Solidariedade, que conhecem as pessoas que tem dificuldade e estão 

passando necessidade.  

Em seguida comentou sobre o lixo na cidade, reclamou do acúmulo de lixo em vários pontos da 

cidade e o transtorno que a população vem passando devido à falta de coleta do lixo, destacou a importância 

de se organizar o setor e pagar as horas extras para os funcionários que fazem de verdade.  

Comentou sobre a pintura da balsa do Bairro Poço Grande, solicitação feita várias vezes pelo 

vereador Sidnei, citou não ser justo pagar pelo serviço e não ser concluído, deixou claro que todos os 



 

Página 8 de 9 

 

vereadores tem de se preocupar com os reparos, pois atendem a toda população, concluiu ser caso de levar a 

promotoria.  Continuando comentou sobre o valor de sessenta mil reais que se encontra disponível para ser 

gasto com a contratação de frente de trabalho, citou que cobra bastante, mas até o momento não mandaram o 

projeto para ser votado, cobrou e destacou a importância da pintura nas faixas de pedestre em frente às 

Escolas, listou vários bairros de difícil acesso devido a situação das Estradas, principalmente o Bairro Praia 

grande, cobrou melhorias o quanto mais rápido possível, pois tem alunos que trafegam nessas estradas. São 

essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Cumprimentou a todos, iniciou sua fala cobrando diálogo do 

prefeito com os vereadores, comentou que particularmente não concordou com as atitudes bruscas tomadas 

pelo prefeito referente à demissão sem inteirar a todos, pois juntos pensam melhor, citou ser triste 

compartilhar com o colega a perda do serviço. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos.  

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Cumprimentou a todos, iniciou expondo que toda sessão 

estão cobrando o prefeito e apontam soluções para os problemas, porém não são atendidos, comentou sobre a 

questão do aterro sanitário que não saiu do papel, que deverá ter uma licitação com valores extraordinários 

para resolver, destacou que assim poderá conseguir o LDA, laudo para liberação do aterro, expôs que o 

município não tem condições tirar o laudo, fazer a terraplanagem, orientou que o prefeito junto com o 

Secretário de Meio Ambiente a montar uma cooperativa municipal de reciclagem, pois hoje oitenta por cento 

do lixo é reciclável, mas a comunidade descarta o lixo num único saco, destacou a importância de se separar os 

resíduos para diminuir a produção de lixo do município, citou que a cooperativa ganha com isso para aos 

poucos providenciar EPI – equipamentos de proteção individual. 

Sugeriu também uma horta comunitária para aproveitar o lixo orgânico, que estará favorecendo 

uma creche, uma escola, oferecendo qualidade na alimentação, comentou serem coisas simples, mas a 

população tem de estar unida ou nada sai do papel, sugeriu varias opções para aproveitamento do lixo, 

envolvendo as comunidades dos bairros para melhor descarte do material. Solicitou apoio e foco dos 

vereadores para resolver a situação do lixo.  

Continuando, comentou sobre a revisão, manutenção dos veículos, destacou a importância de dar 

condições de o motorista trabalhar, pois falta seriedade do gerente de frotas para estar cobrando, fazendo 

reparos para melhor atender a população.  

Em seguida comentou sobre a cobertura vacinal, deixou claro que há vacinas disponíveis, mas o 

povo tem que procurar o Setor da Saúde e se vacinar, esclareceu que noventa e quatro por cento da população 

já se encontra vacinada, mas pediu para ficar atento com a dengue, esclareceu que não há vacinas para essa 

doença e no Bairro Betary houve dois casos da doença e um caso a ser confirmado.  

Falou a seguir da Indicação referente ao ossário municipal, justificou que se não se consegue uma 

licença para liberação do aterro sanitário imagina para construção de um novo cemitério, destacou a 

importância da construção do ossário para atender a demanda e liberar o espaço para novos sepultamentos. 

Expôs as suas condolências à família Santos pelo falecimento do querido amigo Valdecir Simão dos 

Santos. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  
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O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Solicitou ao Vice-Presidente Benedito 

Ursulino de Freitas que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra, 

cumprimentou a todos, iniciou reforçando as solicitações de todos, deixou claro que para a população os 

vereadores são referencias e ficam sem dar a resposta que se espera, pessoalmente cobrou o prefeito, pois na 

realidade quando o vereador quer conversar com o Prefeito é algo do interesse do município, é obvio que cabe 

ao Prefeito saber que se o vereador não tiver respaldado com o prefeito as coisas ficam muito difíceis. Solicitou 

a interação do prefeito com os vereadores para compartilhar o peso da responsabilidade, mas acredita que 

estará acertando a situação e revendo algumas atitudes para buscar melhorias para o município.  

Prosseguindo, comentou que esteve no escritório da Princesa dos Campos para disponibilizar a 

linha de ônibus para Apiaí, citou que a população está cobrando providências, além dos abaixo-assinados, mas 

graças a Deus teve êxito em sua solicitação e a empresa Princesa dos Campos, está voltando a atender a 

população no percurso de Iporanga a Apiaí. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão ordinária.  

 


