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Ata da terceira Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  15 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 

segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia 01 de março 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 do Projeto de Lei 002/2018 que “Denomina Via 

que Específica” e o encaminhou a Comissão de Justiça e Redação para que esta exarasse 

parecer ao mesmo. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 003/2018 que “Altera o 

artigo 99º. da Lei Orgânica para constar publicações em endereço eletrônico institucional” e o 

encaminhou a Comissão de Justiça e Redação para que esta exarasse parecer ao mesmo. 

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 

colocou em discussão. Todos os Vereadores se manifestaram favoráveis ao Projeto de Lei 

Legislativo em tela, pois o mesmo trata da maior transparência nas despesas e atos do 

Legislativo. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo 003/2018 foi aprovado por todos 

os Vereadores. Em seguida o Sr. Presidente começou a fazer a leitura do Projeto de Lei 

004/2018, sendo abordado pelo Vereador Laerte Mendes que Ele tomou conhecimento do 

Projeto de Lei 004/2018 no dia de hoje, contestando sua leitura. O Sr. Presidente então 

solicitou um recesso de 05 minutos para se resolver a questão. Reiniciado os trabalhos o Sr. 

Presidente acatou o pedido do Vereador Laerte retirando o Projeto de Lei 004/2018 da Pauta 

da Sessão Ordinária.  Em seguida o Sr. Presidente fez a leitura do Requerimento 001/2018 de 

autoria do Vereador Daniel Messias Rocha e o colocou em discussão. O Autor do Projeto o 

Vereador Daniel explicou a todos os motivos que o levaram a solicitar informações ao Prefeito 

requerendo que seja efetuado levantamento Patrimonial atualizado de todos os bens móveis e 

imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Iporanga, e solicitou o apoio dos colegas para 
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aprovação. Todos os Vereadores se manifestaram favoráveis ao Requerimento do Nobre 

colega. Colocado em votação o Requerimento 001/2018 foi aprovado por unanimidade pelos 

Senhores Edis.  O Sr. Presidente fez então a leitura da Moção de Congratulações 001/2018, 

aos Diretores, Coordenadores e Professores da Rede Municipal de Ensino  pelos relevantes 

serviços prestados a Educação do Município. Diante das dificuldades enfrentadas no dia á dia 

para o bom  desenvolvimento de suas funções de autoria do Vereador Daniel Messias Rocha. 

O Autor da Moção em sua fala disse os motivos que o levaram a apresentar uma Moção tão 

merecida, pois como disse em suas palavras o trabalhos dos Profissionais da Educação é 

feito com afinco. Solicitou aumento salarial para a classe já  instituído no Estado de São Paulo 

piso salarial para essa Classe de Trabalhadores que merecem muito mais que uma simples, 

mas sinceras Congratulações por tudo que esses profissionais da área  Educacional 

proporcionam ao município. Todos os Vereadores se expressaram e parabenizaram o 

Vereador Daniel Messias Rocha pela  excelente propositura, e fizeram deles as palavras do 

Autor da Moção de Congratulações.  Colocada em votação a Moção de Congratulações 

001/2018 foi aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente 

convocou uma Sessão Extraordinária no dia 20 de março às 15H00 para apreciação e 

votação do Projeto de Lei 004/2018. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores 

inscritos.   O Vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua 

fala comentando sobre as dificuldades que a Educação está passando, comentou que através 

da reunião com a Secretaria Edvalda  se inteirou dos acontecimentos, comentou que não teve 

oportunidade de estudar,  mas nem por isso vai deixar de apoiar quem deseja estudar. 

Continuando comentou sobre o micro bacias e solicitou apoio dos demais vereadores para 

que seja urgentemente feita a manutenção e reparos na Estrada do Bairro Taquaruvira e 

Praia Grande, justificou que a licitação ocorrerá e precisa ser entregue o material nos Bairros, 

comentou sobre os valores disponíveis pra obra e tudo tem prazo pra não perder o recurso 

que volta para o governo. Comentou a necessidade da obra que vai beneficiar o município e 

não acha justo o Bairro perder o Valor de quatrocentos mil por falta de apoio de todos. Deixou 

claro que tem prazo pra essa solicitação e que o recurso será disponibilizado por estrangeiros 

através do Estado. Continuando comentou as dificuldades que o agricultor está passando por 

falta de transporte adequado para atendê-los, explicou que em dialogo com o Diretor de 

Agricultura foi informado sobre a falta de veiculo, solicitou apoio aos demais vereadores em 

solicitar um transporte adequado para atender a agricultura, como um caminhão com 

carroceria. Prosseguindo falou sobre o recurso disponibilizado pelo Convenio do Micro Bacias, 
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das estradas e Projeto SEIA, comentou sobre a importância de assinar o Convenio.  São 

essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador Laerte Mendes faz uso da 

tribuna, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciando sua fala, cobrou união da 

Casa, comentou sobre as dificuldades em transitar pelas estradas dos Bairros no município, 

que pode vivenciar, pois acompanha uma escala de Vacinação Contra Febre Amarela dentro 

do Município e todas as estradas estão precisando de reparos e manutenção, cobrou reparos 

no Posto de atendimento do Bairro Anta gorda, para melhorias no atendimento dos pacientes. 

Continuando elogiou a conservação da limpeza no Bairro Ribeirão, explicou a importância de 

manter o local limpo.  Em seguida explicou os tramites para regularizar a situação da Van que 

está em manutenção e a sobrecarga no setor de licitação, comentou também sobre o 

andamento da Obra do Aterro Sanitário, citou que em breve logo vai estar sanado os 

problemas com os lixos no município, cobrou melhorias e reparos na Balsa do Bairro Poço 

Grande, explicou a cobrança dos Balseiros pra Segurança da Balsa.  Comentou que está 

disponível muito recurso atualmente para o Município e não justifica os transtornos que vem 

passando com pequenos reparos. Deixou claro que os Vereadores estão atentos nas coisas 

erradas que acontecem no município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Em 

seguida o Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala comentando sobre o Deputado Nilton Tatto, explicou que foi solicitado 

recurso no Valor de cem mil reais, para a Saúde e já se encontra disponível, dependendo dos 

tramites de licitação para ser liberado. Deixou claro que o acerto firmado com o Secretario da 

Saúde será de usar o recurso para equipamentos destinados as Unidades de Saúde dos 

Bairros.  Continuando comentou que esteve em São Paulo, comentou que esteve na ALESP 

protocolando ofícios com pedidos aos Deputados, entre os pedidos exemplificou um 

Caminhão para atendimento ao Setor da Agricultura, cem mil pra infraestrutura que poderá 

ser usado na construção do Ossario Municipal e solicitou recursos para equipamentos da 

Banda Municipal.  Comentou que o deputado Giriboni disponibilizou um recurso para compra 

de um Van pra Saúde e espera que até inicie abril já esteja no Município.  Em seguida falou 

sobre os transtornos com a obra na Rua do Gato no Bairro da Serra, explicou os tramites para 

termino e pagamento na conclusão da obra. Continuando fez uma Indicação Verbal 

solicitando reparos com urgência na Caixa de Energia no Inicio da Ponte próximo ao 

Aguinaldo, justificou que se encontra com fiação exposta, causando risco aos moradores, e 

animais que utilizam o local.  São essas suas palavras, agradeceu a todos.  O 

Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou e agradeceu a 



  
  

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  

 

 

presença de todos. Iniciou parabenizando ao Vereador Daniel pelas palavras, citou a 

importância da organização do Patrimônio da Prefeitura, explicou os tramites usado para 

conservação dos mesmos e atualmente não está acontecendo. Continuando parabenizou o 

Prefeito que esteve em Brasília batalhando recursos para o município. Parabenizou a Casa 

pela conquista do Aterro Sanitário.  Em seguida comentou sobre o a Distribuição de Verduras 

solicitou ao responsável reunião com a Comunidade do Bairro da Serra e Betary que estão 

sendo desfavorecidos e cobram para ser atendidos como os demais lugares. Cobrou 

melhorias nas Estradas, no Setor de Almoxarifado, na Educação Valorizando os Profissionais. 

Continuando Agradeceu ao Deputado Milton Leite pelos recursos destinados ao Bairro da 

Serra. São essas suas palavras e agradeceu a todos. O Vereador Adilson Rodrigues da 
Silva Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando que esteve em 

Visita ao Bairro Nhunguara, comentou que a Estrada está com três pontos críticos e falta 

Roçada, pois a estrada está quase fechando e que a quase um ano não se faz manutenção 

na Estrada, em seguida fez uma indicação verbal suscitando a reparos na Academia instalada 

no Bairro Nhunguara, comentou que foi feita com má qualidade e a Comunidade não estão 

usando os aparelhos, cobrou melhorias para que a Comunidade possa usufruir dos 

equipamentos destinados a eles. Continuando solicitou a Secretaria Edvalda que reveja a 

retomada da reforma do banheiro feminino e que está causando transtorno à comunidade. Em 

seguida agradeceu aos Deputados pela Assistência ao Município e Parabenizou ao Deputado 

Milton e Alexandre Leite por tudo que têm feito por Iporanga. Solicitou união para uma 

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

tribuna o Vereador Otacilio Francisco dos Santos, iniciou sua fala comentando que vai uma 

equipe para fazer melhorias na Estrada do Nhungurara, elogiou o trabalho feito pelo DEER na 

Estrada do Bairro Ribeirão, comentou que uma equipe preparará o aterro, comentou sobre a 

reforma no Almoxarifado, explicou os transtornos ocorridos no decorrer da Obra. São essas 

suas palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador Daniel Messias Rocha, faz uso da 

tribuna, cumprimentou a todos, discordou em partes com os colegas, mas sim elogia o 

Prefeito que se empenha em buscar Recursos, mas concluiu que não adianta conseguir o 

recurso e joga-lo fora no município, comentou que o recurso destinado ao município 

administrado corretamente dá pra deixar a cidade agradável aos olhos de todos, em seguida 

comentou sobre os gastos com horas extras, cobrou dos funcionários cumprimento de suas 

obrigações, seja em qual cargo exercer, comentou ser Bíblico que todo trabalhador é 

merecedor de seu trabalho e quem não trabalha não merece receber, comentou ser um poço 
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sem fundo a atual situação. Citou ser injusto ter funcionários que trabalham e muitos que 

recebem sem trabalhar.  Comentou que atual situação do Brasil reflete bem o que ocorre no 

município, pois a corrupção começa no município pequeno. Comparou que receber horas 

extras sem fazer também é crime, deixou claro que defende e luta pelo povo pequeno. 

Continuando comentou sobre a frente de trabalho que por questões políticas está parado 

enquanto pessoas estão passando necessidade, citou vir de um sistema em que as coisas 

funcionam que tem deveres e obrigações. Solicitou providencias do Prefeito com relação a 

Frente de Trabalho. 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, agradeceu pela presença, iniciou sua fala comentando sobre 

o Aterro Sanitário, explicou os tramites para que a Obra pudesse ser iniciada, solicitou do 

Prefeito conscientização da população para a coleta seletiva, separando o material reciclado, 

lixo orgânico, comentou ser um serviço difícil, explicou a utilização do maquinário no local e 

orientou melhorias nas estradas. Continuando solicitou reforma no Parque próximo a entrada 

da Ponte, cobrou melhorias para atendimento as crianças. Continuando agradeceu o apoio 

dos Vereadores na Sessão anterior e solicitou apoio na cobrança para conclusão da Obra no 

Bairro Nhunguara na construção das Casas. Solicitou apoio para conseguir recursos para 

compra do Caminhão com carroceria para atender o Agricultor. 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 15 de 

março de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 
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