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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

04/04/2019 

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

Iporanga – SP, reuniram-se os vereadores: Ariovaldo Lopes Rodrigues, Adilson Rodrigues da Silva, 

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: Benedito Ursulino de Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Boa noite a todos.  

Estando todos os presentes sob a proteção de Deus, está aberta a quarta 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 terceira sessão 

ordinária de dois mil e dezenove. 

[Inicia-se votação] [Aprovado: sete votos favoráveis e um contrário] 

[Contrário: Laerte Mendes] 

Está aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da terceira sessão 

ordinária de dois mil e dezenove. 

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

[Inicia-se votação] [Aprovado: sete votos favoráveis e um contrário] 

[Contrário: Laerte Mendes] 

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

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura da indicação 010/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação 010/2019 – Solicita ao Executivo 

que estude a mudança da Escola Municipal Maria Terezinha Pedroso Henrique.] 
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Peço ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019 que 

“Dispõe sobre a disponibilização dos atos oficiais e documentos de relevante interesse público do Poder 

Executivo Municipal no endereço eletrônico da Câmara de Vereadores e dá outras providências.”] 

Encaminho Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019 à Comissão de Justiça e Redação. 

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura do substitutivo N.º 001/2019 ao 

Projeto de Lei Legislativo N.º 003/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do substitutivo N.º 001/2019 ao Projeto de Lei 

Legislativo N.º 003/2019] 

Coloco o substitutivo N.º 001/2019 ao Projeto de Lei Legislativo N.º 003/2019 em 

discussão. 

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

Como temos trabalhado desde o início defendendo a bandeira da educação, queremos a 

aplicação deste programa aluno consciente, para que assim a rede municipal de ensino disponibilize 

por meio de cartazes, campanhas e palestras orientações básicas aos alunos da rede municipal de 

ensino, que a meu ver está se perdendo ao longo do tempo. 

Hoje infelizmente os professores não estão sendo mais respeitados e a educação está se 

perdendo desde dentro das casas, a responsabilidade dos pais está sendo distribuída para a escola. Os 

professores, por outro motivo, têm encontrado dificuldades em lecionar, muitas vezes chegando até 

ao ponto das agressões físicas, que ainda não é o nosso caso no município, mas todos os meses vemos 

nas redes sociais e telejornais professores sendo destratados e agredidos no Estado e no Brasil inteiro. 

 Esperamos que este programa que seja acatado pelos demais vereadores, a intenção é 

tornar conscientes os nossos jovens e alunos em relação ao respeito com os pais, colegas de sala, 

pessoas de etnias diferentes, respeito aos mais velhos e ao próximo acima de tudo. Incutir a educação 

moral e cívica que ao longo do tempo se perdeu, a qual era uma matéria escolar há muito tempo atrás, 

hoje eu não entendo por que foi retirada da grade curricular, foi uma perda para a sociedade de modo 

geral. 

O objetivo básico do programa é este. Peço a colaboração dos demais vereadores na 

aprovação da proposta, obrigado Senhor Presidente. 

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

presentes.  
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Isto aqui quando Daniel entrou nesta Casa era um Projeto de Lei, mas agora foi feito um 

substitutivo, pois gera gastos ao Poder Executivo Municipal, então, as pessoas questionam o porquê de 

o vereador não fazer projeto pra isso ou aquilo, ele não tem essa força, gente, tudo que onera os 

cofres públicos o vereador não pode fazer. Um Projeto de Lei, por causa de cartazes que geram gastos, 

tornou-se praticamente uma indicação, então, não é bem do jeito que a maioria pensa, precisamos ser 

realistas.  

Acredito que na sessão passada esta Casa já votou um Projeto de Lei aqui que eu não sei se 

na próxima sessão não teremos de corrigir nossos votos. Temos que prestar atenção no que estamos 

votando aqui. 

Eder, nós que somos da oposição não dá certo rapaz, está cortando o microfone, acho que 

teremos que usar o microfone da situação. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o substitutivo N.º 001/2019 ao 

Projeto de Lei Legislativo N.º 003/2019 em votação. 

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

Está aprovado o Projeto de Lei Legislativo N.º 003/2019. 

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 

004/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 004/2019 que 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos agentes públicos da Câmara Municipal de 

Iporanga e dá outras providências”.] 

Peço licença ao público presente, a pedido do nobre vereador teremos cinco minutos de 

recesso. 

Coloco o Projeto de Lei Legislativo N.º 004/2019 em discussão. 

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

 Ficou como queriam, as comissões mais importantes ficaram com vocês, desde já peço 

que o amigo Edson faça para mim um pedido de dispensa da comissão, porque não sou palhaço de 

ninguém, o que vocês fizeram é muito grave, escolheram por nós, eu não sei o que estou fazendo aqui 

de vereador nessa porcaria, pra mim isso não funciona, vocês armaram tudo certinho, pegaram as 

melhores comissões, fizemos um acordo, o Laerte desistiu da comissão e no dia seguinte tinham 

escolhido outro nome, então, pra mim isso aqui é palhaçada. 
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Vou votar contra este Projeto de Lei, porque ninguém é melhor do que outros 

funcionários, a prefeitura ganha cento e cinquenta reais, por que o legislativo tem que ser duzentos e 

cinquenta? Minha palavra não tem curva, queria votar a favor, mas como aqui não resolvemos nada, 

porque tudo já é armado, vou votar contra este projeto. Ainda digo mais, vou procurar os órgãos 

competentes para averiguar, caso haja algo irregular, denunciarei. 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) –  Senhor Presidente e demais vereadores. 

O que acontece e que às vezes combinamos e acertamos algo amigavelmente, mas depois 

acontece outra. Na formação das comissões, que o vereador André disse-me para explicar aos 

senhores, aconteceu que foram escolhidos os vereadores que interessavam ao prefeito, discutimos e 

conseguimos mudar alguns nomes, porque nós, os considerados oposição, sempre fomos voto vencido 

e nas comissões também. 

Para explicar para os senhores, Presidente, relator e membro, qualquer dois votos é maior, 

então é simples, na discussão ficou certo, conseguimos mudar algumas comissões, depois o vereador 

Laerte saiu da comissão de Economia e ficou acertado que o vereador André seria o Presidente. Dias 

depois chegamos à Câmara e o Presidente da Comissão de Economia era o vereador Ditinho, não foi 

isso que foi acordado, por isso que eu e o vereador André estamos nos retirando de todas as 

comissões a partir de hoje. 

Eu fiquei nas comissões de Justiça e Redação e Economia nos primeiros dois anos, e para 

os dois anos finais ficaria nestas mesmas. O que acontece, a meu ver, uma falha do Presidente anterior 

e continua sendo do Presidente atual, as comissões não se reúnem, a secretaria e o jurídico da Câmara 

fazem todos os trâmites. Eu não vou ficar sendo massa de manobra mais dois anos, porque 

infelizmente as comissões são viciadas. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) –  Nobre vereador, por gentileza peço se 

atente ao projeto que estamos discutindo, o Projeto de Lei Legislativo N.º 004/2019 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Só estou tentando justificar para os presentes a minha 

saída das comissões. Mais um minuto e já estou encerrando.  

As comissões estão viciadas, elas têm muita influência de pessoas que não foram eleitas e 

eu não concordo, acho que os eleitos são os nove e tudo que é de interesse da Câmara somos nós que 

temos de decidir, não é empresário nem o amigo do prefeito, então, pra mim isso não funciona. Já 

pedi para o Edson retirar-me, a partir de hoje não faço parte de nenhuma comissão, continuarei 

fiscalizando e observando tudo o que posso, mas não farei parte de massa de manobra. 

 Com relação ao projeto quero deixar claro, eu e os vereadores André e Ariovaldo 

tínhamos proposto uma emenda ao projeto baixando o valor para cento e cinquenta reais, conforme 

os demais servidores. Ainda que sejam poderes diferentes, a Câmara não tem recurso, ela não gera 
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recurso, o recurso é repassado do município, portanto eu não concordo. Temos dinheiro sobrando 

então vamos gastar simplesmente por ter recurso, o recurso é da união, do município e de todos, 

então, vamos dividi-lo de forma igual para todo mundo. Desde já sou contra o projeto. 

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

Eu saí esses dias de nervoso porque tem coisas que não aguentamos mesmo. Então, temos 

que pegar o nosso regimento interno e avaliar essas comissões, porque o regimento deixa claro que é 

assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 

parlamentares, desde que esta Casa aceite.  

Se nós vereadores não aceitamos da maneira que está deveremos seguir de acordo com o 

regimento, aí vai mexer em tudo, pois tem vários partidos nas comissões, devem-se ter os blocos 

parlamentares. Se nos três sairmos, não desfazendo dos outros vereadores, mas aí fica complicado.  

Agora, estamos aqui para discutir o Projeto de Lei, assim como os vereadores André e 

Messias disseram que a palavra não tem curva, a minha também não tem. Todos nesta casa acharam 

que eu ia fazer a polêmica na questão dos duzentos e cinquenta reais e eu falei que iria votar a favor, s 

eu falar para depois voltar atrás é bastante difícil.  

Eu acho que nós temos que votar nos duzentos e cinquenta reais e pedir nosso aumento 

para o prefeito municipal, ele que iguale o valor dos demais funcionários ao desta Casa, até acho que é 

uma maneira melhor para cobrarmos, porque eram cem reais, batemos e batemos e ele aumentou 

para cento e cinquenta, vamos dar uma cutucada até o final do ano para ver se aumenta para 

duzentos. 

 Sempre defendo os funcionários desta Casa, chego aqui estão todos trabalhando da 

maneira que eu também trabalho, nada mais justo. Gente, duzentos e cinquenta reais acho até pouco, 

poderia ser uns quatrocentos, pelo menos já acertava a situação do nosso piloto, o qual vai sair na 

segunda-feira uma hora da manhã pra fazer uma viagem longa para ganhar salário mínimo, eu acho 

embaçado. Ainda acho que duzentos e cinquenta reais é pouco se tivesse uma emenda que 

aumentasse para quatrocentos ou quinhentos reais eu votaria. 

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Boa noite mesa e público presente. 

Eu penso da seguinte maneira: acho que a Câmara tem que servir de espelho para o 

Executivo. Lá em cima está uma bagunça, não tem direito trabalhista e funcionário processando a 

prefeitura, aqui não, aqui funciona redondinho, se pudesse dar vale-alimentação, refeição, plano de 

saúde vale-transporte é direito do trabalhador, o funcionário tem direito. Pra fora daqui isso não é 

exemplo, todos fazem. Eu trabalhei em São Paulo e tinha todos os direitos, isso só acrescenta no 

salario mínimo que ganhamos. 
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Peço que os nobres pensem nisso, valorizem os funcionários que têm. Amanhã algum de 

nós pode estar na Prefeitura, e se quisermos dar isso para nossos funcionários? Vocês serão contra? 

Pensem antes. Vamos dar o exemplo nesta Casa e veremos lá na frente. 

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Boa noite a todos. 

Senhor Presidente, nobres colegas e público presente. Eu falo a mesma coisa, os 

funcionários desta Casa trabalham com desempenho e ganhando pouco. Eu sei que não é fácil o 

motorista enfrentar essa estrada com esse salário, minha palavra também não tem curva, depois que 

eu falei que ia votar neste projeto eu vou votar. Para falar a verdade, pode estar lotada a Câmara de 

gente ate o teto, se for pra votar a favor eu votarei. Então, o meu voto e favorável. 

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Vereador ninguém é contra o projeto, só que vocês estão 

acompanhando um sistema podre, por isso está deste jeito, ninguém é contra o funcionário ganhar 

isso ou aquilo, mas vocês estão vendo o que está acontecendo com essa palhaça de comissão. 

Vocês estão fazendo parte de um sistema, como está tudo certo aqui? Na Câmara de 

Iporanga está certo? Onde o Vereador não tem direito a escolher uma comissão e os próprios 

funcionários montam e no dia seguinte sai assinado? Está certo? Só se estiver pra vocês, porque pra 

mim está totalmente errado. Eu não faço parte desse sistema podre, porque infelizmente meu nome 

vai estar nessa gestão. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o Projeto de Lei N.º 004 em 

votação 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: cinco votos favoráveis, dois contra e uma abstenção] 

[Contrários: André Luiz Furquim e Daniel Messias Rocha] 

[Abstenção: Ariovaldo Lopes Rodrigues] 

Está aprovado o Projeto de Lei N.º 004/2019 

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura do Projeto de Resolução N.º 

001/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto de Resolução N.º 001/2019 que 

“Constitui comissão de representação da Câmara Municipal de Iporanga para representar o município 

na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”.] 

Coloco o Projeto de Resolução N.º 001 2019 em discussão. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente e nobres companheiros. 
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Essa viagem, pelo o que estou vendo, acho que vão dois vereadores da situação e está 

para ir um da oposição, mas os da oposição pelo jeito não estão querendo ir.  

Prometo que na segunda viagem irei. Estava olhando nesta Casa antes de ontem e eles vão 

levar vários projetos: ambulância, retroescavadeira, caminhão e mais coisas. 

 Eles estão loucos para levar um vereador nosso, o Alessandro, mas eu disse para 

deixarmos para ir juntos, eu, ele, Messias ou eu ele e André. Tenho certeza que nosso Presidente vai 

gostar de Brasília e ele vai querer voltar também. 

Em conversa com Alessandro falei para ele que temos de ver as pontes para o nosso 

município e fazer uns projetos para que nos tenhamos sucesso lá na capital federal. Ponte do Bairro 

Serra, da Estrada Descalvado, Ponte do Pilões, Nhunguara, esses lugares. Se formos lá e conseguirmos 

duas ou três pontes já é um grande sucesso.  

Votamos isso como se fosse uma prestação de contas, estamos dando o aval para esses 

três vereadores irem, serão três porque nosso Presidente está com medo de andar de avião, portanto 

eles vão de carro. Damos o aval para eles e chegando aqui praticamente não vão precisar prestar 

contas, porque nós damos o aval e na hora que eles chegarem nós veremos as notas fiscais. 

O Presidente economiza bastante, já escolheu os hotéis mais baratos e também economiza 

na comida. Já os conheço, eu sei que não vão gastar muito, acho que esta Casa vai bem representada. 

Vão Ditinho e Adilson e mais um o terceiro não sei o nome de quem e espero que represente Iporanga 

bem lá e na segunda viagem eu vou já fui duas vezes em Brasília acho que vai inteirar a terceira vez 

antes de eu morrer porque tem gente que torce para que a gente morra rapidinho mas eu vou 

aguentar para ir a terceira vez lá. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Coloco o Projeto de Resolução em 

votação 

[Inicia-se a votação] [Aprovado: seis votos favoráveis e dois contra] 

[Contrários: André Luiz Furquim e Daniel Messias Rocha] 

Esta aberto  o uso da palavra  livre aos oradores inscritos  

- PALAVRA LIVRE – 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Cumprimentou a todos e agradeceu a presença. 

Iniciou comentando sobre o aterro sanitário e a liberação da cascalheira, pois necessita de 

melhorias nas estradas e com a liberação poderia atender às demandas do município, na questão do 

lixo, citou que está desagradável ver todos os dias sacos de lixo pela cidade e ser uma vergonha um 
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Município tão pequeno passar pelo que está acontecendo, expôs que em conversa com o Secretário de 

Turismo e Meio Ambiente, foi informado que haverá uma alteração no projeto que hoje ficou no valor 

de um milhão e meio e o Município não dispõe desse dinheiro, será feito um terço do aterro para 

atender a demanda ao menos por três anos e com o decorrer dos anos vai dando continuidade na 

obra. 

Solicitou a seguir atenção da Casa com as emendas disponibilizadas para o município, 

cobrou prestação de contas que até o momento não está sendo feita. Comentou que a UBS – Unidade 

básica de Saúde do Bairro da Serra até o presente momento não foi prestado conta, deixou claro que 

isso poderá interferir na administração futura.  

Continuando comentou sobre o setor da saúde, elogiou o ex-secretário Ranulfo que 

passou por sérios problemas, mas não se ausentava da unidade por muitos dias, destacou a 

importância do bom andamento dos serviços da saúde, que considera uns dos melhores do Vale, mas 

para perder esse referencial é questão de dias, orientou que tem que cobrar o atual secretário nessa 

questão, deixando tudo correto, arrumando os carros com defeitos, organizando para não 

comprometer o atendimento ao paciente.  

A seguir comentou sobre a solicitação do pagamento de horas extras para os motoristas da 

saúde, citou que há motoristas que saem de Iporanga à uma da manhã e chega às dez da noite e não 

está recebendo as suas horas extras. Cobrou faixa de pedestres para atender as crianças nas 

proximidades das escolas, destacou a importância dos serviços de pintura para evitar acidentes. São 

essas suas palavras, desejou boa noite e agradeceu a todos.  

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) - Cumprimentou a todos, agradeceu a presença. 

Iniciou esclarecendo a retirada do Projeto que dispõe sobre alteração na Lei Municipal 

127/2009. Em seguida justificou a abstenção do seu voto referente ao Projeto no valor de duzentos e 

cinquenta reais que concede auxílio-alimentação aos servidores da Câmara Municipal, deixou claro que 

valoriza os profissionais, mas não acha correto os servidores da prefeitura receberem o valor de cento 

e cinquenta reais. Destacou a importância dos mesmos direitos dos servidores e que todos merecem 

esse beneficio.  

Em seguida comentou sobre os problemas com o lixo, expôs a necessidade de regularizar a 

situação, explicou que a realização de um terço da obra atenderá a demanda por três anos e futuras 

administrações concluirão a obra.  São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Cumprimentou a todos. 

Iniciou sua fala comentando sobre a retirada do Projeto de Lei N.º 127/2019, mas deixou 

claro que poderá ser negociado, apresentado e aprovado futuramente. 
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Cobrou as falhas ocorridas na formação das comissões da Câmara, espera que em tempo 

ágil seja retratado.  

Em seguida comentou sobre Projeto de Lei do auxílio-alimentação para os funcionários, 

citou que sua discordância simplesmente seria ao valor, pois acha desproporcional em relação aos 

demais funcionários do município se tratando de valores, citou que hoje no Poder Legislativo e 

Judiciário sobram recursos enquanto faltam para o poder Executivo, essa é a sua divergência, não 

considera desperdício, mas correto usar melhor os recursos públicos.  

Prosseguindo comentou sobre o setor da Saúde, acha cedo, mas algumas questões foram 

levantadas, espera que o Prefeito tome atitudes com relação ao novo Secretário, espera que não 

deixem os pacientes e usuários perecerem.  

Em seguida falou das estradas, elogiou que algumas estradas foram atendidas, 

parabenizou a equipe de obras.  Fez comentários em relação ao Posto de saúde do Bairro da Serra, que 

foi concluída e paga a obra, mas tem uma porta com defeito e já solicitou reparos e o vereador 

Benedito também já havia solicitado o reparo, mas até o momento não foi resolvido, questionou como 

será a prestação de contas, pois a empresa nunca sanou essas irregularidades.  

Seguindo, falou sobre a educação, solicitou que o Prefeito nomeie o mais rápido possível 

uma secretária pra auxiliar a Supervisora de Ensino nas questões da educação não se pode deixar 

perecer. São essas suas palavras, agradeceu a todos. 

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Cumprimentou a todos. 

Desculpou-se pelas suas palavras, destacou a importância do público nas sessões, justificou 

seu voto contrário do auxilio-alimentação aos funcionários da Câmara, sentiu ser injusto com os 

demais servidores do município.  

Prosseguindo, cobrou o prefeito pulso na administração, pois os funcionários não estão 

contribuindo para o andamento dos serviços, citou que o município está largado por coisas simples 

como tirar uma lajota e refazer os trabalhos nas ruas, citou que troca de Secretário e de diretor, mas 

não acontece nada.  

Em seguida explicou que não votou no projeto da Marcha para Brasília, justificou que hoje 

estão cobrando o aterro sanitário, o recapeamento das estradas, destacou a importância dessa 

melhoria para melhor atender aos pacientes, que atualmente caso haja uma emergência não se 

consegue chegar vivo em Pariquera. Deixou claro que a prefeitura que paga as despesas, mas não tem 

um Projeto de reforma de Rua que já foi feita há quase duzentos anos, citou que infelizmente só teve 

acesso a Projetos feitos de última hora para não perder recursos.  
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Em seguida comentou sobre o contrato por frente de trabalho, que municípios com 

problemas como o município de Apiaí estão contratando, mas aqui que o pessoal está necessitando, já 

se esqueceu do povo, comentou a seguir sobre as reclamações de funcionários que atendem a 

população, que escolhem as pessoas para ser bem atendidas, solicitou que a Prefeitura tome 

providências, mas ninguém toma uma atitude, não leva em ouvidoria, não leva pra frente.   

Com relação aos salários, destacou que já esperava, a saúde está caminhando pro pior 

infelizmente e no momento não dispõe de controle ou manutenção de frota e os pacientes 

reclamando da situação, comentou sobre o recurso disponibilizado pela Deputada Leci Brandão para 

compra de um Veículo, citou que foi licitado, mas até o momento não receberam o transporte, 

comentou ser um absurdo ter duzentos e trinta mil e não conseguir comprar um veículo para atender a 

Saúde.  

Citou outras demandas que não são atendidas e como vereador é isso que quer cobrar, 

pois se sente envergonhado por fazer parte do sistema, seu nome vai ficar manchado, pois tentou, mas 

o sistema corrupto do país inteiro cobre tudo. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Cumprimentou a todos. 

Iniciou parabenizando os professores e esclareceu que o projeto retirado foi analisado e 

revisto e tem certeza que não voltará para a Câmara, pois seria uma desvalorização com os 

profissionais da área que lutaram pra conseguir uma faculdade, pagando, viajando e tem que ser 

respeitados.   

Prosseguindo comentou sobre o setor da saúde, solicitou maior apoio aos pacientes do 

Bairro da Serra que necessitam de atendimento e não conseguem agendar consultas e exames. 

parabenizou o Enfermeiro Marcio que não mede esforços em atendê-lo, suprindo as necessidades dos 

pacientes e amenizando a situação, acha um descaso o Bairro da Serra não ter disponível uma 

ambulância para atender os pacientes, não poder usar o ônibus escolar único transporte que 

diariamente chega ao local, dificultando assim a vida dos professores e moradores locais. 

Outra dificuldade é a comunicação, pois os telefones constantemente cortam o cabo e 

roubam e a população fica sem comunicação, abandonados, expôs uma situação em que foi coletado o 

sangue dos pacientes para análise em Pariquera-Açu e todo material foi perdido, pois não teve carro 

para buscar o material a ser enviado ao laboratório, achou um descaso muito grave, pois interfere na 

vida de todos, citou que está muito difícil para o Vereador que é cobrado diariamente, destacou a 

importância do bom trabalho do Secretário para amenizar a situação. São essas suas palavras, desejou 

boa noite a todos.  

O SR. 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. 
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 Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus, iniciou fazendo uma indicação verbal e 

solicitou o registro em ata, expôs que recebeu a visita da Dona Maria do Bairro Nhunguara que fez 

algumas reivindicações na questão do Bairro, teve a felicidade, a iniciativa de ir até o bairro para 

averiguar a demanda a ser atendida e pode constatar que entre as prioridades estão as estradas, foi 

cobrado pela moradora visita no Bairro, mas foi sincero esclareceu que os vereadores, procuram o 

Máximo correr atrás de suprir as dificuldades de todos, às vezes não tem como ir às casas, mas 

procuram fazer o possível para que as situações do bairro sejam resolvidas.  

Em seguida deixou claro que ficou muito chateado, pois tem admiração e carinho pelo 

vereador André e pelo vereador Daniel Messias, reconheceu que se foi montada a Comissão, pode ter 

ocorrido a falha de não ter ouvido, citou ter dignidade, humildade, capacidade de reconhecer que não 

tenha visto a solicitação o nome do vereador André, mas sua revolta se faz pela publicação ter ocorrida 

no dia vinte e três de fevereiro com o detalhamento das Comissões, concorda com a possibilidade do 

Presidente da Casa ter cometido falhas, normal, pois todo ser humano vive de acertos e erros, mas vê 

que houve erros de ambas a partes, devido à formação das comissões ter ocorrido no dia vinte e três 

de fevereiro e só recentemente foi informado da ocorrência de fraude na formação das Comissões. 

Deixou claro que não está para brincar, entrou com sua cabeça erguida e vai sair com cabeça erguida e 

se for pra atingir ou cometer erros com a população de Iporanga , deixa a disposição seu cargo e sai, 

iniciou seu mandato com o intuito de ser parceiro, sendo irmão de todos para regularizar, resolver as 

coisas com bom senso, e através desse ato, vê que se houve falha foi dos dois lados, deixou claro que 

se houver possibilidade de alteração e acertos, está disposto a fazer a correção e ser justo com todos.  

Desculpou-se pelo seu desabafo, pela sua revolta, orientou a procurar o jurídico para 

esclarecimento, são essas suas palavras, agradeceu a todos. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão 

Ordinária.  A próxima Sessão será realizada no dia dezoito de abril de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

 

 

 

 


