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Ata da décima  Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada 
no dia  03 de agosto   de  2017,  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 pelo 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 colocou o Requerimento verbal que dispensa a leitura 
da Ata da  9ª. (nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga. 
Colocado em votação o mesmo foi aprovada por todos os Vereadores 
presentes. O Sr. Presidente colocou  Ata da Sessão da 9ª. (nona) Sessão 
Ordinária   em votação sendo a mesma  aprovada por todos os Vereadores. O 
Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário que fizesse a leitura da Indicações da 
Pauta do Dia. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a 
leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 015/2017 que: “ Institui a Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônicos – NFs-e, sobre geração e utilização de créditos 
tributários para tomadores de serviços  no município de Iporanga e dá outras 
providências”  e a colocou em discussão; Os Vereadores Alessandro Mendes 
Rodrigues, fez comentários sobre a Emenda Modificativa apresentada  pelas 
Comissões de Economia e Justiça e Redação, justificando e explicando a 
população as modificações na Emenda contida. Em explicação aos presentes  
simples fez um resumo do que é a Nota Fiscal Eletrônica. O Sr. Presidente 
colocou o Projeto de Lei 015/2017 em votação, a Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei 015/2017 foi aprovada por todos os Vereadores presentes.  O Sr. 
Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura do Projeto de 
Lei 015/2017 que: “ Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos – NFs-e, sobre 
geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviços  no 
município de Iporanga e dá outras providências”. O Presidente colocou o Projeto 
de Lei 015/2017 em discussão. O Vereador Alessandro Mendes, como já havia 
se explanado  quando discutida a Emenda sobre sua importância, fez mais 
comentários a respeito dos benefícios que a implantação do  da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônicos no município, manifestando-se favorável  a aprovação do 
Projeto de Lei 015/2017. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, também fez 
explanações sobre as vantagens que a implantação da Nota Fiscal Eletrônica 
trará ao Município, sendo favorável a aprovação do Projeto de Lei 015/2017.   O 
Vereador André Luiz Furquim, manifestou-se contrário ao Projeto de lei 
015/2017, não pelo fato do Projeto ser ruim para o município, mas pela bagunça 
que esta acontecendo na administração no Executivo que dizem a toda hora que  
não tem dinheiro, dizendo que Ele que trabalha na Saúde se sente até 
envergonhado da real situação, onde 03 ou 04 pessoas fazem o que  bem 
querem com o município, votando por estas razões, contrário ao Projeto de Lei  
015/2017. Terminou suas palavras dizendo estar envergonhado com o que vem  
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acontecendo com a Saúde do Município. O Vereador Laerte Mendes no uso da 
palavra disse ser favorável a aprovação do Projeto, mas que anda preocupado 
com algumas coisas que vem ocorrendo na administração e que é preciso os 
Vereadores ficarem atentos ao que vem acontecendo e o que está por 
acontecer. O Sr. Presidente Colocou O Projeto de Lei 015/2017 em votação 
sendo este aprovado pela contagem de 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) 
contrários Vereadores: André Luiz Furquim e Daniel Messias Rocha. O Sr. 
Presidente pediu ao Sr. Laerte Mendes que fizesse a Leitura do Requerimento 
005/2017. O Autor do Requerimento, no uso da palavra explicou a todos os 
presentes a razão pela qual apresentou  a propositura ora em tela, onde 
explanou o que solicita no Requerimento por Ele apresentado que nada mais é 
que a Relação das Empresas que prestaram serviços no ano de 2016 até a 
presente data. Tanto se fala  que a  Prefeitura não têm dinheiro para nada, mas 
têm dinheiro prá pagar isso aquilo beneficiando pessoas de fora do município, 
na verdade  a intenção é saber  quem  presta serviços a Prefeitura, quanto 
recebe e por qual serviço. Solicitou aos colegas apoio na aprovação do 
Requerimento 005/2017. Os Vereadores: Adilson Rodrigues da Silva, Benedito 
Ursulino de Freitas, Laerte Mendes, Alessandro Mendes , também se 
explanaram a respeito da apresentação do Requerimento número 005/2017, 
cumprimentando o Nobre Vereador Daniel Messias pela apresentação do 
Requerimento em questão   todos falando que é competência desta Casa de 
Leis fiscalizar o Executivo, e manifestaram-se totalmente a aprovação do 
Requerimento 005/2017. Colocado em votação o Requerimento 005/2017 foi 
aprovado por unanimidade pelos Senhores Veradores. O Sr. Presidente deu o 
uso da palavra livre aos oradores inscritos.O Vereador Adilson Rodrigues da 
Silva, Carinhosamente cumprimentou a todos, Presidente, Vereadores e Publico 
presente, inicia suas palavras agradecendo a presença do publico e solicitando 
o registro em ata de suas indicações, solicitou o impacto financeiro anexado aos 
Projetos de Leis, para que possa acompanhar os gastos e votar de forma 
concreta, comentou sobre a vinda para a Câmara de Projetos sem assinaturas. 
Continuando fez uma indicação Verbal para que o Técnico de Segurança 
providencie a compra do EPI evitando consequências negativas em casos de 
acidente de trabalho, alem de garantir que o profissional não seja exposto a 
doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de 
vida do profissional durante e depois da fase ativa de trabalho. Continuando com 
as Indicações solicitou o termino da obra do Posto de Atendimento a Saúde do 
Bairro Castelhanos que está em atraso há praticamente um ano, comentou ser 
uma das prioridades que necessita ser terminada. Prosseguindo solicitou faixas 
de pedestre nas proximidades da Escola José Maciel e no Bairro Poço grande 
fortalecendo a indicação do vereador Sidnei e em frente à Pré Escola do Bairro 
Castelhano, para que os motoristas possam ter mais visibilidade e atenção nas 
proximidades das escolas. São essas suas indicações, desejou boa noite a 
todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Laerte Mendes, cumprimenta 
a todos, inicia suas palavras expondo a Arrecadação do Município no mês de 
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junho e comparada com o mês anterior caiu um pouco, comentou sobre a 
indignação dos colegas de Plenário diante da situação que se encontra a 
administração do município, reforçou a solicitação do vereador Adilson com 
relação aos Projetos que vem para a Câmara. Continuando comentou que 
esteve em São Paulo na Secretaria do meio Ambiente em companhia da 
Secretária Quishiline e o Prefeito Valmir e está marcando outra reunião com o 
Secretario para nova visita a Iporanga, citou que esteve no Gabinete do 
Deputado Milton Leite para protocolando a solicitação do Município se tornar 
Estância Turística. Fez elogios aos serviços de reparos na Escola do Bairro 
Castelhanos, pois será de grande valia para os alunos. São essas suas palavras 
desejou boa noite a todos. O Sr. 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 aos presentes, iniciou comentando que fez uma indicação 
solicitando um deck para visita dos turistas e da população próximo ao mirante, 
comentou sobre os Projetos em andamento como o município se tornar Estância 
Turística que será muito importante para o desenvolvimento do município. 
Agradeceu a todos pelo apoio em sua administração, solicitou o anexo do 
impacto financeiro nos projeto vindo da Prefeitura destinado a Casa. 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. Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, 
assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 03 de 
agosto de 2017.   
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