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Ata da segunda Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  01 de março 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 solicitou ao 

Sr. Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior que depois de  colocada em discussão e votação 

foi aprovada por todos os vereadores.  Em seguida o Sr. Presidente colocou o requerimento verbal de dispensa 

da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, em 

votação sendo o mesmo aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente então colocou a Ata da primeira 

sessão ordinária em votação sendo esta aprovada por todos os Vereadores.   O Sr. Presidente fez a leitura das 

Indicações da Pauta do Dia.    Em seguida o Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 003/2018: 

que  “Dispõe sobre a regulamentação ao acesso a informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal e o 

encaminhou a Comissão de Justiça e Redação. O Sr. Presidente então fez a leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo 001/2018 que “ Concede Título de Cidadão Iporanguense ao Pastor Elio Hercules Mariotto”. O Sr. 

Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo 001/2018 em discussão. O Autor do Projeto o Vereador 

Daniel Messias Rocha fez explanações sobre as razões e motivos que o levaram a apresentar tal propositura 

elencando os bons serviços prestados pelo homenageado. Colocado em votação o Projeto de Decreto 

Legislativo 001/2018, foi rejeitado pela contagem de 05 (cinco) votos contrários, 03 (três) votos favoráveis e 01 

(uma) abstenção.  O Sr. Presidente então fez a leitura do Projeto de Decreto Legislativo 002/2018 que “ 

Concede Título de Cidadão Iporanguense ao Ex-Presidente da Câmara Municipal de Iporanga Sr.  Abel 

Palma”. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo 001/2018 em discussão. O Autor do Projeto 

o Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues falou sobre diversas razões que fizeram com que ele apresentasse tal 

propositura, explanando a importância do trabalho do Sr. Abel Palma em beneficio do município de Iporanga. 

Colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra 

aos oradores inscritos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 

iniciou sua fala parabenizando a Comunidade do Bairro da Serra e agradeceu a todos pela presença. 

Continuando solicitou o Registro em ata de suas Indicações Verbais, Solicitou limpeza das Estradas do Bairro 

Nhunguara, das margens da Rodovia Jeremias de Oliveira Franco, explicou que ao iniciar a limpeza na 

Rodovia Jeremias de Oliveira Franco estendesse os trabalhos até o Bairro Nhunguara, com caminhões, pois há 

no Bairro dois pontos críticos devido ao trafego de Caminhões pesados dentro do Bairro em questão das 

construções de Casas Populares. Prosseguindo com outras indicações solicitou ao Secretario do Fundo Social 

providencias para o uso de doze maquinas industriais no Bairro Jurumirim que está na Comunidade a mais de 

vinte anos paradas, citou que no Bairro Castelhanos conseguiu colocar em atividade e vai entrar em contato 

com o SENAC e o SEBRAI para dar cursos em Iporanga, solicitou apoio do vereador Sidnei a essa questão, 

para que as maquinas não virem sucata, acredita que as maquinas será de grande utilidade para a 

comunidade. Continuando parabenizou a Comunidade do Bairro da Serra pela iniciativa, concluiu que será de 

grande valia para reflexão do que se passa no município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O 

Vereador André Luiz Furquim faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala justificando o seu 

voto e parabenizando a Comunidade do Bairro da Serra pela coragem de iniciar o Protesto e que resultou em 

melhorias para o município, solicitou a união de todos para soluções dos problemas. Prosseguindo solicitou 



  

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  

 

 

Ciência do Executivo sobre o abandono do Setor do Almoxarifado, solicitou apoio dos demais vereadores nas 

cobranças do Executivo com o objetivo de melhorias para o município, cobrou a realização do leilão proposto 

com maquinários doados pelo DEER, comentou que estava em tramites e até o presente momento não deram 

continuidade. Prosseguindo cobrou providencias do Prefeito com relação o Setor da Saúde que em dias de 

feriados a população fica desatendida de medicamentos de uso continuo prejudicando assim seu tratamento, 

citou que as coisas estão acontecendo através do protesto do povo. Citou varias demandas ainda não 

resolvidas, Terraplanagem do Aterro, a questão da Frente de Trabalho que tinha urgência, aprovada por 

Extraordinária, mas até o momento não tem previsão de iniciar. Comentou que precisam ser mais firmes nas 

cobranças com o Prefeito para soluções dos problemas. São essas suas palavras, agradeceu a presença de 

todos. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, inicia sua fala 

parabenizando a Comunidade do Bairro da Serra pela iniciativa do Protesto pelas suas reivindicações, elogiou 

a união e determinação em atingir seus objetivos, parabenizou também o pessoal do Bairro Baú que organizou 

um mutirão para limpeza do Bairro. Continuando comentou sobre a questão dos animais soltos nas ruas e os 

transtornos que causam para o município. Em seguida comentou da falta de medicamento, citou que um 

médico chega a ganhar quarenta e oito mil reais por mês e esse dinheiro que paga para um médico é que falta 

para a medicação, cobrou ação do Prefeito para resolver essa situação. Continuando comentou sobre a Escola 

Municipal de Iporanga, a situação da Escola do Bairro Castelhanos, cobrou união dos Vereadores e do 

Executivo para que seja construída uma Escola no Município, atendendo assim as necessidades dos Bairros 

que poderá ter dificuldades em permanecer abertas por falta de demanda de alunos. Prosseguindo falou sobre 

Ossuário Municipal, citou que infelizmente está morrendo pessoas, mas o ciclo é assim e o Cemitério Municipal 

não está dando conta e está causando transtorno devido às chuvas fortes aos moradores vizinhos, comentou 

sobre os tramites necessários para regularização do Aterro e construção de um novo Cemitério, justificando a 

necessidade do Ossuário. Comentou também sobre as Obras do Almoxarifado deixou claro que falta ação do 

Secretario e também dos funcionários. Em seguida comentou o Recurso disponibilizado pelo Projeto SEIA em 

melhorias para a Estrada do Bairro Descalvado no valor de Vinte mil reais e a liberação dos Recursos 

destinados a Micro Bacias no valor de quatrocentos mil reais que irá beneficiar os Bairros Pilões, Maria Rosa e 

Baixio. Citou varias demandas a ser atendidas no Bairro Castelhanos. São essas suas palavras, desejou boa 

noite a todos. O Vereador Daniel Messias Rocha, faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala, 

comentando sobre vários problemas com setor da Educação, fechamento de Escolas, alunos de varias séries 

estudando juntos, cobrou soluções para essas questões, para administrar para todos e não dar privilégios para 

quem interessa, citou que todos conhecem os problemas com a Educação e se torna necessário ir ao 

Ministério Público para que se tome providências, comentou que desde o inicio de seu mandato vem 

apontando irregularidades nas escolas, creche e não tem apoio nessa questão, deixou claro que já passou o 

tempo de administrar para poucos e cobrou melhorias para o povo, o setor da Educação está abandonado e 

com dificuldades de cumprir as Leis e só se especializaram em beneficio próprio, deixou claro que fala com 

propriedade, pois se intera dos assuntos para falar, cobrou atitudes, pois administrar não é brincadeira, cobrou 

respeito com o povo, explicou sua conduta como vereador, elogiou os moradores do Bairro da Serra, 

acompanhou suas reivindicações legitima e fazendo o papel que muitos não fazem, deixou claro que a parte do 

vereador está sendo feita e tem protocolado inúmeros ofícios no DEER e com os Deputados, mas infelizmente 

é um assunto que foge do Município e nem o Prefeito tem condições de assumir as reivindicações que 

gostariam, mas tem cobrado, representado dentro do possível o município.  Comentou a porcentagem dos 
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gastos em saúde e Educação e deixou claras as prioridades. Solicitou que os pais, a população que 

reivindiquem, por melhorias. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O vereador Benedito 
Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença dos moradores do 

Bairro da Serra, agradeceu à presença do Ex Vereador Anderson, em seguida expôs as dificuldades 

encontradas no decorrer de seu mandato, mas comentou que o trabalho de Vereador é constante correria e 

não é fácil, comentou que no Bairro da Serra o ensino não é de qualidade, pois o Professor trabalha com salas 

multisseriadas dificultando a aprendizagem. Continuando pediu desculpas a Comunidade do Bairro da Serra 

pelas palavras pesadas, justificou sua conduta, pois foi agredido e sabe que não merecem e se desculpou com 

todos, orientou que pra Segurança em Protesto tem que ter um Policial junto, pois não tem como enfrentar as 

pessoas num manifesto. Continuando reivindicou melhorias na quadra coberta do Bairro da Serra, solicitou 

equipamentos para trabalhar, citou que no momento falta roçadeiras, comentou que tem feito os pedidos, mas 

até o momento não está sendo atendido, solicitou apoio e compreensão de todos. Continuando elogiou os 

trabalhos realizados no Bairro Baú e solicitou melhorias no Bairro Sitio Novo. São essas suas palavras, desejou 

boa noite a todos. Em seguida o VereadorSidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua 

fala se solidarizando com o Vereador Benedito, se dispôs a ajuda-lo, pois é o Bairro da Serra,o Município que 

está com problemas e precisa de união do Executivo e Legislativo para ter uma solução, pois o legado que fica 

não é só de um vereador, mas de todos. Parabenizou o Bairro da Serra pela iniciativa explicou que será de 

grande valia para o município e a união do povo e Vereadores juntos a força será maior. Continuando 

comentou sobre o inicio da reforma da Balsa do Bairro Pilões, solicitou que o Secretário de Obras esteja 

acompanhando os trabalhos para que não fique pela metade, como costume nas obras do município, 

comentou que está iniciando reformas na escola do Bairro Pilões e está muito feliz, elogiou a conduta dos 

vereadores Adilson e Alessandro em beneficio a construção da Escola no Bairro Castelhanos e Centro da 

cidade deixou claro que a cobrança é viável e ambos procuram por melhorias para o município. São essas 

suas palavras, desejou boa noite a todos. O vereadorLaerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala cobrando melhorias na quadra do Bairro da Serra, comentou que em visita ao local se 

deparou com os funcionários todos parados, devido à falta de material para limpeza e equipamentos para 

roçada, comentou que está difícil, se fez solidário ao Vereador Benedito nas suas reivindicações, citou que o 

Prefeito estendeu o Contrato com o ITESP e pretende aumentar o Perímetro Urbano, explicou que com isso 

aumenta a arrecadação do Município. Continuando comentou sobre o excesso de animais na rua, solicitou 

devida providencias, cobrou medidas para solução dos problemas com o lixo. Em relação ao movimento no 

Bairro da Serra, comentou que não pode estar presente, mas parabenizou a todos pela iniciativa, pela coragem 

e o retorno será de grande valia para o 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 e 

agradeceu pela presença, iniciou sua fala parabenizando a iniciativa do Protesto pelo Bairro da Serra, 

comentou que esteve no local e foi muito bem recebido. Continuando expôs um Vídeo - áudio com a prestação 

de contas de seu mandato do ano dois mil e dezesseis esclareceu que suas contas foram aprovadas, mas com 

ressalvo solicitando a realização do Concurso Publico devido ser cobrado desde dois mil e doze, comentou que 

está tudo encaminhado para realização do concurso e que a empresa está organizando toda documentação e 

no mês de março sai o Edital e as Inscrições, futuramente as provas para finalizar. Agradeceu a presença de 

todos, agradeceu a presença do ex- Vereador Anderson, em seguida expôs os problemas com a quadra 
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coberta do Bairro da Serra, que está em péssimas condições e muito perigoso para as crianças usarem. São 

essas 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, 1ª. Secretária e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. 

Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 01 de março de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
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