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Ata da primeira Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  

15 de fevereiro 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 fez a leitura das Atas da Primeira e 

Segunda  Sessões Extraordinárias da Câmara Municipal de Iporanga que    colocadas 

em discussão e votação foram aprovadas por todos os vereadores. O Sr. Presidente 

fez a leitura dos Projeto de Lei 001/2018; “Que dispõe sobre a adequação do salário 

mínimo municipal”. E o colocou em discussão.   Os Vereadores Adilson Rodrigues da 

Silva e Laerte Mendes, fizeram explanações a respeito Projeto de Lei 001/2018, 

dizendo que esse Projeto só reajusta o Salário Mínino vigente no Estado de São Paulo, 

reajuste este amparado pela Constituição Federal. O Sr. Presidente colocou o Projeto 

de Lei 001/2018 em votação sendo o mesmo aprovado por todos os Vereadores. O Sr. 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 001/2018 que “Dispõe sobre a 

alteração na Lei 334/2014” . O Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei Legislativo 

001/2018 em discussão. Os vereadores Laerte Mendes e Alexandro Mendes  

manifestaram-se favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Legislativo 001/2018, que 

apenas corrige os salários de motorista e auxiliar de serviços Gerais para realização do 

concurso  da Câmara Municipal de Iporanga, que não pode ser inferior ao salário 

mínimo vigente no Estado de São Paulo. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 

Legislativo 001/2018 em votação sendo o mesmo aprovado por todos os Vereadores.  

O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 002/2018 que “Dispõe sobre 

a alteração nas Leis 044/2004 e Nº 334/2014” . O Senhor Presidente colocou o Projeto 

de Lei Legislativo 002/2018 em discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, 

disse a todos que o concurso atende as recomendações do Tribunal de Contas para a 

execução de concurso público na Câmara Municipal, manifestando-se favorável ao 

Projeto de Lei. O Vereador Alessandro Mendes lembrou os colegas que o projeto de lei 

trata somente de atribuições de cargos já criados no ano de 2004 e que a Promotoria 



  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IIPPOORRAANNGG AA 

“Capital das Cavernas” 

Plenário: Gilmar Rodrigues 

Tel: (15) 3556–1473 e-mail: camara.iporanga@uol.com.br 

Avenida Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 - Inscr. Estadual Isenta. 

www.camaraiporanga.sp.gov.br 
 

 

solicitou a esta Edilidade que fosse dado atribuições aos cargos que foram criados no 

ano de 2004. O Vereador André Luiz Furquim no uso da palavra disse estar não estar 

entendendo porque esta sendo feita essa mudança agora já que a mesma poderia ser 

feita a muito tempo, manifestando-se contrário ao referido projeto de Lei, dizendo  

achar que é desnecessário. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei Legislativo 

002/2018 em votação sendo o mesmo aprovado pela contagem de 06 (cinco) votos 

favoráveis e 02 contrários, Vereadores: André Luiz Furquim e Daniel Messias Rocha. O 

Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos Oradores Inscritos. O 

Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 

iniciou sua palavra comentando sobre sua visita ao DEER e solicitou reparos para 

melhorias nas estradas. Em seguida comentou que esteve com a Nutricionista Mariana 

solicitando o cardápio que estará sendo disponibilizado para as escolas. Continuando 

comentou varias demandas a ser atendidas no decorrer do mandato. São essas suas 

palavras agradeceu a todos. Em seguida o Vereador Laerte Mendes, faz uso da 

tribuna, cumprimentou a todos, inicia sua fala agradecendo o apoio dos vereadores nas 

festividades de final de ano. Continuando elogiou o inicio das Obras em melhorias na 

Estrada do Bairro Ribeirão, comentou sobre as necessidades dos demais Bairros, Baú 

e Taquaruvira, citou a importância do planejamento para atender toda a demanda. São 

essas suas palavras agradeceu e desejou boa noite a todos. O Vereador Adilson 
Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala, 

solicitando através de uma indicação verbal à Secretária Edvalda para Visualizar 

melhor as salas multisseriadas, citou varias dificuldades, mas se deve priorizar o 

aprendizado, comentou que vivencia esses problemas no Bairro Castelhanos e que 

ocorre em demais Bairros, onde um professor trabalha com quatro series em uma sala, 

citou as dificuldades que acontece na sala de aula para que se tenha um bom 

resultado, solicitou apoio da Secretária nesta questão para estar resolvendo da melhor 

forma possível, citou estar acompanhando dia a dia o desempenho do Profissional e 

entende o sofrimento dos mesmos com salas multisseriadas. Continuando citou que 

em breve estarão colhendo os frutos do trabalho que juntamente com os demais 

vereadores almejam alcançar, agradeceu o apoio de todos, comentou que solicitou 

agenda com o Secretário de Transporte para se inteirar da situação sobre a promessa 
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do Governador do Estado na melhoria das estradas e ter um parecer para informar a 

população. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o 

Vereador Otacílio Francisco dos Santos, faz uso da tribuna, iniciou sua fala 

comentando que fez uma visita ao Bairro Ribeirão juntamente com o Prefeito Valmir e o 

Secretário de Obras Jeremias, comentou sobre o material conseguido através do 

DEER e explicou a dificuldade em conseguir material para reparos nas estradas, 

solicitou apoio aos vereadores para reunir-se e tentar a liberação da Cascalheira no 

Município, explicou as dificuldades encontradas para efetuar obras no Bairro do Baú e 

demais Bairros pela falta de material. Deixou claro que o maquinário utilizado 

atualmente nas obras pertence ao DEER e tem prazo para devolvê-los. São essas 

suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o Vereador Daniel Messias 
Rocha faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, iniciou sua fala reiterando o seu 

compromisso com a população dando continuidade no trabalho que se dispôs a fazer. 

Continuando parabenizou o Professor Givanildo pelo trabalho que tem feito na Escola 

do Bairro Ribeirão, comentou sobre os problemas ocorridos com a tentativa de 

fechamento da Escola e com muita luta a Escola foi reaberta, cobrou empenho da 

Secretaria em dar condições à altura para que desenvolvam um bom trabalho, deixou 

registrada sua indignação, pela falta de Respeito da Secretaria com os pais de alunos 

no tocante ao fechamento de salas e fechamento de escolas. Continuando comentou 

sobre os problemas com as estradas, o licenciamento da Cascalheira para conclusão 

dos reparos. Cobrou dialogo da Administração com o Legislativo em melhoria nos 

setores de Educação, Saúde e outros, para melhores condições de vida aos munícipes. 

São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o 

Vereador André Luiz Furquim,cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo o 

apoio que teve dos Vereadores e Professor Givanildo pela permanência da Escola do 

Bairro Ribeirão, citou a importância da Escola para o Bairro, elogiou a conduta do 

Prefeito de ouvir antes de tomar atitudes que possa prejudicar a população, comentou 

sobre a importância de melhorias na Estrada do Bairro Ribeirão, que atende alunos, 

idosos e o turismo que favorece a comunidade e o Município. Continuando citou que a 

presença do Governador no Município para inauguração da obra da Ponte do Ribeirão 

e Unidade Básica de Saúde, será importante para concluir a promessa do Asfalto das 
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Estradas. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador Benedito 
Ursulino de Freitas faz uso da palavra, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus, 

iniciou falando da Educação, comentou que no Bairro Serra as Salas são 

multisseriadas e ciente do transtorno que causa ao professor solicitou a Secretária de 

Educação providências, pois a Comunidade já está disposta a procurar o Ministério 

Público. Continuando expôs problemas relacionado ao Posto de Saúde do Bairro da 

Serra, comentou que procurou o Secretario da Saúde para providencias em reparos e 

manutenção no Prédio, comentou sobre os reparos das estradas, elogiou o trabalho, 

cobrou visita do Engenheiro no Bairro da Serra para acompanhamento da Obra de 

Asfalto, solicitou reparos nas guias que estão quebrando. São essas suas palavras, 

desejou boa noite a todos. O Vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou 

a todos, iniciou sua fala cobrando providências para conter os animais soltos na rua, 

solicitou apoio dos demais vereadores para melhorias para a Balsa do Poço Grande e 

demais necessidades no Município. São essas suas palavras, desejou boa noite 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 

comentando sobre a Educação, parabenizou o Professor Givanildo pelo apoio em 

defesa da Escola do Bairro Ribeirão, citou que compreende o sofrimento dos pais ao 

ter que transportar seus filhos na Escola distante do local onde reside, solicitou apoio 

dos demais vereadores em melhorias no Ensino dos Bairros Castelhanos e Serra. 

Continuando falou das melhorias para as Estradas dos Bairros e liberação da 

Cascalheira e os transtornos que está ocorrendo devido à permanência de animais nas 

ruas. Em seguida fez a leitura do oficio recebido da Deputada Clélia Gomes informando 

a Publicação no Diário Oficial a Emenda em Beneficio ao Município no valor de R$ 

50.000,00( cinquenta mil reais) destinada a Reforma da Praça Central no Bairro da 

Serra. São essas suas palavras, agradeceu o apoio dos Vereadores nos Projetos que 

foram votados, 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, 1ª. 
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Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das 

Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 15 de fevereiro de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 

 

 


