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Ata da décima  primeira Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  17 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  10ª. (décima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga. 
Colocado em votação a mesma foi aprovada por todos os Vereadores presentes. O Sr. Presidente 
colocou  Ata da Sessão da 10ª. (décima) 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 deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos: O 
vereador Daniel Messias Rocha, faz uso da Tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
elogiando o Trabalho do Movimento Evangélico representado pelas diversas Igrejas do Município 
pelo trabalho de assistencialismo, Parabenizou os lideres que se empenham nessa questão. 
Parabenizou o Secretário de Assistência Social Pastor Helio, que está desenvolvendo um trabalho 
digno de ser respeitado e o Secretario de Obras que não mede esforços para atender a população, 
mesmo com as dificuldades que o município atravessa está desenvolvendo um bom trabalho. 
Continuando comentou sobre o contrato do Secretario de Finanças que não cumpre horário e acha 
um descaso com demais servidores, pois todos têm direitos e deveres, citou que sua ausência 
interfere nas ações do Prefeito que não pode fazer nada sem consultar o setor financeiro. Cobrou a 
presença do Engenheiro que pouco aparece no município. Continuando solicitou o registro que 
esteve com o vereador Andre em visita à Creche Municipal e pode constatar muitas irregularidades e 
a mais grave é com relação à Merenda, o valor determinado que a nutricionista gaste mensal não é 
o suficiente e está faltando alguns itens na Creche e nas Escolas, comentou que não há justificativa 
para o que está acontecendo, pois tanto para o Secretario e Prefeito defender os interesses deles 
tem recurso. Espera que o Prefeito tome as devidas providencias com relação ao Secretario de 
Finanças, pois se não tem dinheiro conter gastos em todos os setores, inclusive com terceirizados. 
Continuando comentou sobre o descaso da Secretária de Educação com os demais Professores que 
estão brigando por seus direitos amparados por Lei com relação ao aumento salarial e a Secretaria 
os abandonou com mesmo discurso que não tem recurso para o aumento, comentou não ser 
problema do trabalhador que tem direito adquirido por lei e que se economize e se cumpra, pois se 
entrar na justiça como irá acontecer a prefeitura paga. Solicitou que a mesma poderá abreviar esse 
caminho e ter dignidade com esses profissionais e alem disso cumprir a Lei. Comentou outro 
descaso que houve na atribuição de aulas na Creche Municipal para profissionais não habilitados, 
comentou que há merendeira na sala de aula, sendo desviada de suas funções para as quais foram 
concursadas, aguarda soluções ou irá procura-las em estância superiores. Continuando comentou 
sobre a Indicação do Vereador Benedito sobre a solicitação de um enfermeiro na Unidade de Saúde 
do Bairro da Serra, apoiou sua solicitação, pois há alguns meses não tem atendimento de 
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enfermagem no Bairro. Comentou sobre o atendimento dos Agentes de Saúde dos Bairros que não 
estão fazendo as visitas, solicitou providencias do Secretario da Saúde com relação aos faltosos. 
São essas suas palavras, solicitou apoio aos demais vereadores nas suas reivindicações e 
agradeceu a todos. O vereador Laerte Mendes, cumprimentou a todos, iniciou sua fala, 
parabenizando o Vereador Alessandro pela indicação, em seguida comentou sobre a visita que fez 
na Creche Municipal para verificar a merenda escolar, comentou sobre a recuperação do ônibus que 
faz transporte de paciente, fez comentários sobre reclamações por falta de medicamento, elogiou o 
Secretario Ranulfo, Enfermeiro Marcio, Deoclecio e o Jocélio que não medem esforços com o 
atendimento aos pacientes. Continuando comentou sobre cobranças na construção de muros, nas 
fiscalizações de obras como construção de pontes, limpeza nos pontos turísticos da cidade, cobrou 
providencias nas casas do Centro da cidade que estão abandonadas. Comentou sobre a licitação do 
transporte escolar e solicitou atenção aos Vereadores com relação ao assunto, pois o município está 
sendo prejudicado. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida faz uso da tribuna o 
vereador Sidnei Rocha, cumprimentou a todos, iniciou agradecendo o Vereador Alessandro pela 
Visita aos Bairros Pilões e Maria Rosa, agradeceu aos demais vereadores pela compreensão pelos 
serviços prestados na manutenção das estradas do Bairro e solicitou apoio aos vereadores no 
acerto do DER fazer reparos nas Estradas do Bairro, agradeceu o pessoal que fazem as roçadas, 
agradeceu o Secretario de Obras pela assistência prestada, comentou que os funcionários estão 
dispostos para os serviços, mas falta maquinário para trabalhar, solicitou manutenção nos 
equipamentos, pois está sem condições de uso, citou que está difícil, pois está ruim para todos os 
bairros. Agradeceu a todos que estão empenhados nas melhorias do Bairro, enumerou problemas 
que estão pendentes há anos e aguarda soluções. São essas suas palavras, desejou boa noite a 
todos. O Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou 
comentando que esteve em São Paulo com o Secretario do Meio Ambiente para acompanhar o 
andamento do Aterro Sanitário, comentou sobre as cobranças referentes a pontes por falta de 
manutenção e reparos, iluminação por falta de Engenheiro, solicitou reparos na quadra coberta que 
está sem condições de uso, comentou sobre suas solicitações para adquirir recursos para reforma 
da Praça do Bairro da Serra, da necessidade de reparos na estrada do Bairro Sitio Novo. São essas 
suas palavras desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o vereador Adilson 

Rodrigues da Silva, cumprimentou a todos, inicia sua fala fazendo uma indicação e solicita o 
Registro em Ata, mas uma vez solicita o termino da Obra da Reforma do Posto de Saúde onde a 
comunidade do Bairro Castelhano está sendo atendida, comentou que de cem por cento da obra, 
setenta por cento já está concluída, precisa ser terminada os trinta por cento, solicitou rapidez para 
concluí-la, pois haverá outras demandas a ser atendidas. Continuando comentou que esteve em 
São Paulo, citou ser triste ouvir certas palavras, devido às pessoas achar não ser tão resultante, 
mas citou que se devem buscar os recursos para o município, pois depende de emendas dos 
Deputados para liberação desses recursos, comentou que esteve com o Deputado Milton Leite na 
Secretaria do Meio Ambiente, para apoia-los na questão da liberação do Aterro Sanitário, acredita 
que em breve terá um resultado positivo. Comentou que esteve com Deputado Marcio autor do 
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Projeto de Interesse Turístico do município, elogiou a Secretária Quishiline pela qualificação, citou 
que estiveram na Assembleia por diversas vezes atrás de resolver os problemas e quer continuar 
cada vez mais buscar soluções para o município de Iporanga. Comentou da necessidade de 
manutenção e troca de veículos do setor da saúde, para atender os pacientes com mais conforto 
nas viagens. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida faz uso da tribuna o 
Vereador André Luiz Furquim, cumprimentou a todos, iniciando suas palavras apresentou Moção 
de Apoio ao Vereador Daniel Messias e ao Vereador Laerte por não ter medo de dizer a verdade. 
Comentou que esteve em visita a Creche Municipal elogiou o espaço, elogiou a dedicação dos 
funcionários, mas concluiu que não são capacitados para as devidas funções, solicitou ao Prefeito 
um Profissional da Área da Saúde para prestar atendimento no local, citou não ser obrigatório, mas 
se faz necessário na prevenção de uma possível tragédia, comentou sobre a falta de ventilação no 
local, o escasso orçamento para atender a alimentação escolar, concluiu que se economiza com 
merenda e gasta – se em outras áreas, falou sobre o transporte escolar, sobre o trator que está no 
Bairro Anta Gorda, que poderá atender outros Bairros, solicitou providencias com a merenda 
escolar, manutenção de transporte e medicamentos. Continuando fez uma indicação verbal 
solicitando um gerador de energia para atendimento do P.A, para atender as emergências na falta 
de energia elétrica, solicitou reparos nas luzes da quadra coberta. Solicitou Agencia Bancaria no 
Município, para que o dinheiro arrecadado seja gasto no local. Comentou que esteve no Tribunal de 
Contas solicitando orientações sobre o Convenio com a Prefeitura de Itaóca e que ficou claro ser 
irregular e cuidar do Bairro Anta Gorda é um dever. São essas suas palavras agradeceu a todos. O 
vereador Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da palavra, cumprimenta a todos, iniciou sua fala 
apoiando o vereador Daniel em suas palavras, comentou sobre diversas demandas a ser atendida 
no município e simplificando concluiu que o andamento e soluções para os problemas dependem da 
liberação do Secretario de Finanças estar se inteirando, por que tudo passa por ele e no momento o 
Prefeito está sendo conivente com a situação. Continuando comentou sobre as licitações, sobre a 
dependência da população aos serviços da Prefeitura, comentou sobre suas indicações e justificou 
suas reivindicações. Continuando comentou sobre a demarcação do Parque e sugeriu apoio dos 
vereadores solicitando esclarecimento, falou da presença do DER no Município e a necessidade da 
licença de liberação da Cascalheira para atendê-los, comentou sobre a liberação da área do Parque 
para construção da Estrada para atender a comunidade quilombola, solicitou orientações da Policia 
Ambiental para agricultores que não pode plantar em suas propriedades e solicitou ao Secretario um 
Caminhão compactador de lixo de grande porte para atender o Município. Parabenizou a SABESP 
pelo serviço feito no Bairro Fundão. Continuando solicitou Policiamento para atender os Bairros que 
sofrem com roubos, apoiou o Vereador Sidnei em suas solicitações, o Bairro Castelhanos que 
também precisa de melhorias, comentou sobre a falta de liberação de emendas por constar divida 
ativa do 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, inicia sua fala agradecendo a Deus pelo momento, agradeceu o publico 
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presente, comentou sobre a importância de valorizar os profissionais do município. Em seguida 
comentou que esteve no DER - Departamento de Estrada e Rodagem com o Prefeito Valmir e o 
Vereador Otacílio e conseguiram vários carros e maquinários velhos para leilão, comentou que o 
recurso será destinado a resolver algumas pendências do município. Continuando falou que esteve 
no Departamento de Merenda e verificou que está de acordo com outros mandatos, mas concordou 
que deve ser inseridos mais itens no cardápio, como frutas, concluiu que está indo de acordo com a 
necessidade, elogiou os profissionais que atendem a Creche, que pode comprovar que as crianças 
estão bem cuidadas. Em seguida comentou que esteve protocolando um oficio no DER de 
Pariquera-açu e conversou com o Diretor João Sabino solicitou ajuda com maquinários para o 
município e conseguiu uma patrulha do DER para atendimento nas Estradas do Município, 
incentivou aos vereadores a correr atrás dos recursos sem medir esforços, esclareceu sobre os 
repasses da Câmara destinados a atender as demandas do município. São essas suas palavras, 
agradeceu a presença de 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 17 de agosto de 2017.   

 
 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
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