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Ata da primeira Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  16 de 
fevereiro 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 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 lida colocada em discussão e votação foi 
aprovada por todos os vereadores.  O Sr. Presidente pediu ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das Indicações da Pauta do Dia.  Em seguida o Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário que 
fizesse a leitura do Projeto de Lei 001/2017: que  “Dispõe sobre a adequação do salário mínimo 
municipal” e o  colocou em discussão. O Vereador Laerte Mendes pediu ao Sr. Presidente que o 
Projeto de Lei 001/2017, fosse lido na íntegra,  pois o Sr. Secretário iria fazer a leitura apenas da 
Ementa. O Vereador Adilson Rodrigues no uso da palavra agradeceu a presença de todos e   fez  
explanações a população presente que o Projeto em tela se tratava apenas de  adequação do salário 
vigente no Estado de São Paulo o que é obrigatório pela Constituição. O Vereador Laerte Mendes 
cumprimentou a todos os presentes e usou o mesmo argumento sobre o Projeto de Lei 001/2017 que 
o Vereador Adilson Rodrigues da Silva e disse não ter feito o Parecer da Comissão de Economia de 
qual é Presidente,ao referido Projeto de Lei porque a Câmara Municipal estava em recesso e só 
estava funcionando na parte da manhã. Mesmo assim se manifestou favorável a aprovação do 
Projeto de Lei  001/2017. Colocado em votação o Projeto de Lei 001/2017, foi aprovado por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 002/2017: 

“Que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro a Associação da Terceira 
Idade de Iporanga e dá outras providências”. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 002/2017, em 
discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva parabenizou a Presidente da Terceira Idade e 
Assistente Social pelo trabalho que vem fazendo frente a Entidade e manifestou-se totalmente 
favorável a aprovação do Projeto de Lei 002/2017 que libera recursos para a Associação da Terceira 
Idade. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, no uso da palavra cumprimentou a todos os 
presentes e também parabenizou o trabalho realizado pela Terceira Idade, já se manifestando 
favorável a aprovação do referido Projeto de Lei 002/017, e disse a Presidente da Associação que 
pode contar sempre com sua participação e ajuda. O Vereador André Luiz Furquim, primeiramente 
cumprimento a todos os presentes e  fez dele as palavras do Edil Alessandro Mendes , também 
parabenizou o trabalho que a Associação da Terceira Idade vem desenvolvendo junto ao município e 
falou também que gostaria de ver este trabalho como fosse estendido aos Bairros e que as pessoas 
que se utilizam das academias de ginástica implantadas no município tivessem acompanhamento de 
profissionais para melhor aproveitar do benefício por ela proporcionadas. Terminou sua fala dizendo 
que podem contar com seu apoio no que for necessário. O Vereador Laerte Mendes agradeceu a 
presença de todos e explicou que este s recursos são recursos que vem do Governo, e salientou que 
é favorável ao Projeto de Lei 002/2017, salientando que apenas pediu que o Projeto fosse lido na 
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íntegra, não por se chato, mas para que a população em geral soubesse com mais detalhes do que a 
propositura ora discutida fosse melhor entendida pela população presente. O Presidente da Câmara 
Ariovaldo Lopes Rodrigues também no uso da palavra agradeceu a presença de todos e 
principalmente ao trabalho que a Associação da Terceira vem desenvolvendo. Colocado em votação 
o Projeto de Lei 002/2017 foi aprovado por unanimidade por todos os Edis. O Sr. Presidente fez a 
leitura dos Projeto de Lei 003/2017; “Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e 
especial , alteração na LDO de 2017 e alteração do Plano Plurianual e dá outras providências. E o 
encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente fez a leitura dos 
Projeto de Lei 004/2017; “Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional  especial , alteração na 
LDO de 2017 e alteração do Plano Plurianual e dá outras providências. E o encaminhou às 
Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos 
oradores inscritos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, Cumprimentou 
carinhosamente a todos, Presidente, Senhores Secretários, Nobres Pares e Público Presente, 
agradeceu a Deus, por mais um dia, por mais um inicio de mandato, agradeceu aos novos colegas de 
gestão, que Deus ilumine nas lutas, nas batalhas. Continuando fez um comentário em justificativa às 
indicações feitas pelo colega Vereador Benedito Ursulino de Freitas sobre a Escola do Bairro 
Jurumirim, que se encontra atualmente fechada, explicou que no momento o Bairro não dispõe de um 
local apropriado para atendimento a saúde, que será de grande valia para a comunidade. Comentou 
também sobre a indicação referente à solicitação de mangueiras para atender a demanda da água 
para o Bairro Castelhano, citou ser de extrema necessidade, pois o Bairro passa por dificuldades 
quando ocorrem chuvas fortes e as mangueiras não resistem ao volume de água, solicitou que se 
tomem providencias rápida, comentou que o município está passando por varias emergências e que 
há Bairros que estão passando por muitas dificuldades com as estradas, citou ser uma luta do 
vereador para que esses problemas sejam resolvidos, para que a comunidade, alunos possam ter 
acesso com mais conforto e segurança nas suas idas e vindas de suas funções. Continuando 
comentou que são inúmeras as emergências a ser atendidas, mas tem que ser passo a passo 
priorizando as urgentes, devido à situação que o município vive no momento. Continuando comentou 
sobre sua visita a Câmara Municipal de Apiaí, comentou que nada tem a esconder, parabenizou o 
Vereador Andre e Daniel pelo oficio solicitando esclarecimento sobre a viagem comentou que 
infelizmente houve um acidente com o carro da Câmara, citou ter sido convidado pelo vereador 
Benedito para visita a Câmara de Apiaí discutir os problemas com a estrada que liga Iporanga ao 
Município de Apiaí para que juntos unissem os DEER em busca de melhorias para as estradas. 
Continuando comentou que o acidente Graças a Deus não foi grave, pois atingiu o para-choque e se 
fez a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações que queiram sobre o assunto, pois 
pode acontecer com qualquer um e deixou a critério do Presidente as atitudes a ser tomadas. São 
essas suas palavras desejou uma boa noite a todos. O Vereador André Luiz Furquim faz uso da 
palavra, Cumprimentou a todos,  iniciou sua fala salientando ao Vereador Adilson que não estava 
inteirado do ocorrido e que veio a ter conhecimento do fato através de mensagens do WhatsApp 
cobrando por medidas cabíveis, com base nas informações procurou a Câmara e protocolou um 
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Requerimento solicitando copia do Boletim de Ocorrência, esclareceu ser leigo e solicitou ajuda de um 
policial que esclareceu que o motorista da Câmara teria assumido a culpa, comentou que acidente 
acontece com todo mundo, mas solicitou esclarecimento devido ser culpa do motorista quem vai arcar 
com os prejuízos, pois a Lei é clara com o  dinheiro público, no Estado seria aberta uma sindicância 
para esclarecimentos, caso o motorista ser culpado será descontado de seu salário por ser dinheiro 
público, com seu carro próprio se faz o que quer, mas nesse caso a população está cobrando e se 
chega até o Vereador eles tem que cobrar, pois o Vereador é a voz da população. Continuando fez 
uma solicitação ao Prefeito Valmir registrado em Ata para providências cabíveis. Trata – se da 
liberação de um Van que se encontra atualmente na cidade de Registro em conserto para transporte 
de pacientes que faz quimioterapia, entre outras especialidades, que necessitam de um atendimento 
especial, solicitou o conserto do referido carro que poderá atender essa necessidade, para amenizar a 
situação desses pacientes que sofrem devido à distância e o desconforto de seu tratamento. Citou 
estar dia a dia com o paciente e sabe das dificuldades, solicitou providencias o quanto antes possível. 
Em aparte o Senhor Presidente Justificou que acidentes acontecem e citou alguns casos ocorridos 
dentro do município e com vitima fatal, que todas as medidas com relação ao ocorrido foram tomadas, 
explicou que o seguro cobre os reparos e o carro foi disponibilizado com sua autorização e que não 
culpa o motorista pelo ocorrido. Continuando o Vereador André solicitou a construção da Ponte do 
Bairro Ribeirão que virou uma novela pela demora, já esteve com o Prefeito e nada se resolveu até o 
presente momento, nem mesmo uma ponte de emergência por falta de assinatura do Engenheiro, e o 
povo vem sofrendo sem nem poder socorrer um paciente, pois se dá uma garoa a água já transborda 
e fica por isso mesmo, no papel tudo é bonito, mas a realidade é outra, o problema é fácil de resolver, 
pois foi solicitado a compra do gabião e a pedra o restante a população doará para construção da 
ponte, cobrou mais pulso do Prefeito para resolver essa situação. Comentou não ser oposição e que 
cobra pelo povo. Continuando citou reclamações sobre a SABESP, que ao executar suas obras 
quebra as ruas e fica sem reparos e não há Lei para resolver esses problemas que a obriga a fazer os 
reparos, solicitou ao Prefeito que crie uma Lei que regularize a situação, que as ruas são quebradas, 
e não é feita o reparo adequadamente. Continuando solicitou ao Prefeito uma empresa para criação 
de Projetos, pois correm atrás de recurso e por falta Projetos não são concretizados. Continuando 
comentou sobre os reparos feitos nas estradas após muita insistência iniciaram os reparos na estrada 
do Bairro Ribeirão, mas está da mesma forma, pois se solicita tapar dois buracos e só fazem o reparo 
em um, deveria ser feito o reparo corretamente, evitando transtornos, se começar o trabalho terminar, 
mas não é isso que ocorre, inicia o serviço e no outro dia a máquina tem que atender outro Bairro sem 
termino do serviço em ambos locais e tem muito funcionário para cuidar desses reparos, se torna 
desnecessário o vereador ter que se envolver, mas infelizmente ao invés de buscar recursos o 
vereador precisa cuidar de funcionários. Continuando comentou sobre os gastos desordenados 
recebeu uma informação que estão reformando uma escola que já havia sido reformada no ano 
passado e que foi gasto muito dinheiro, mas citou que estão averiguando para que se tomem as 
devidas providências. São essas suas palavras, se desculpou pela alteração na voz, citou ser o seu 
perfil, agradeceu a todos. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, 
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cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando já ter protocolado cinquenta e um ofícios na 
Prefeitura Municipal, que esteve na Assembleia Legislativa correndo atrás de Projetos, mas que 
infelizmente não conseguiu falar com nenhum Deputado, que esteve conversando com dois 
responsáveis pela CODASP solicitando doação de Material para ponte, pois existe um depósito em 
Campinas e o município precisa da doação do Material que supre a necessidade nas construções das 
pontes, o qual facilitará o acesso, sendo necessário para se chegar a um potencial de turismo, 
fortalecendo os Bairros do município. Continuando citou que tomou a frente junto a Associação do 
Bairro Bombas e querem juntos com os demais vereadores conseguir a tão sonhada estrada de 
acesso ao Bairro, citou ser uma briga grande envolvendo Parque, que talvez nesse mandato não seja 
possível, mas quer iniciar esse trabalho, para que possa se concretizar. Continuando comentou que 
ficou como Presidente da Comissão da Saúde, Educação, Turismo, esporte, assistência social e 
cultura, quer estar presente e se inteirar das coisas, espera trabalhar junto com meio ambiente que 
possa dar um retorno para o Município, com relação ao esporte pretende atrair o esporte para o 
município e todos podem lucrar com isso, assistência social quer se envolver com os programas 
sociais que atende a população e a cultura vai incentivar para a criação de festival, programas de 
finais de semana que poderá ajudar as associações com comidas típicas, com relação à Educação 
quer participar, acompanhar as licitações das merendas, fiscalizando a alimentação que chega às 
escolas dos Bairros. São essas suas palavra, agradeceu e desejou boa noite a todos. O 
Vereador Otacílio Francisco dos Santos faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, Presidente, 
Secretários e Nobres Vereadores, iniciou elogiando que em poucos dias de trabalho como Vereador 
já se conseguiu fazer varias coisas, com um mês e dezesseis dias, a cidade se encontra mais limpa, 
todos os funcionários e secretário de Obras estão de parabéns, as escolas estão sendo arrumadas, 
as estradas devido o excesso das chuvas não está sendo feito a manutenção adequada, mas estão 
fazendo depósitos de cascalho para atender a demanda, citou não ser fácil deixar o serviço em dia 
com a crise que hoje ocorre. Continuando parabenizou ao Secretario Ranulfo e sua equipe que só 
recebe elogios referentes ao setor da saúde. Continuando parabenizou aos funcionários que todos 
estão tentando ajudar o Prefeito Valmir, há coisas erradas, mas cabe a todos fiscalizar, mas se Deus 
quiser ao chegar ao meio do ano, muitas coisas boas em Iporanga irá acontecer, as estradas estarão 
boas, as pontes estão batalhando para construir, do Bairro Taquaruvira o material já se encontra 
disponível, Bairro Pilões o material já se encontra licitado e o Prefeito vai providenciar aos poucos 
tudo vai acontecendo. São essas suas palavras, agradeceu a presença da população e desejou uma 
boa noite a todos. O VereadorDaniel Messias Rocha, faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, 
Presidente, Nobres colegas e publico presente, aproveitando a oportunidade iniciou dizendo ser um 
prazer fazer parte da Casa, mas sente indignação pela velha política, onde as coisas não acontecem, 
falar em Plenário mil maravilhas, mas ao visitar os Bairros, as escolas, os postos de saúde, poderá 
ver a realidade do município e fala com propriedade, pois nesse um mês e quinze dias visitou vários 
lugares. Continuando comentou sobre o funcionalismo e Parabenizou ao Prefeito pelas mudanças 
que fez, citou ser desejada há muito tempo, mas, no entanto ainda há privilégios. Continuando 
comentou que os Bairros houve uma demora em atendê-los, priorizaram a cidade, mas ainda tem 
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pessoas com privilégios mantidos e quer justiça para todos, citou não ser justo o gari enfrentar o sol e 
alguns funcionários ocupando a vaga anterior mantendo dois empregos a justiça está vigorando só 
para alguns, citou estar sendo tachado de chatos, arrogantes, mas busca direitos iguais para todos, 
pois está assegurado na Constituição Federal e todos têm direitos iguais, ninguém é diferente ou 
melhor que ninguém, deixou claro que continuará a fiscalizar, mesmo incomodando a alguns. 
Continuando deixou registrado a preocupação com a saúde, que há muita reclamação no atendimento 
a zona rural, onde o PSF rural não sendo feito, os agentes de saúde não estavam fazendo visitas, 
citou estar atento a essas situações e quer uma Iporanga melhor, e lutará por uma saúde melhor, uma 
educação melhor, mas acima de tudo que a justiça seja feita pra todos, no caso da Educação foi 
reduzido vários cargos para contenção de gastos, mas nas escolas está faltando tudo e privilégios 
ainda acontecendo no setor de educação, então não acha justo servir merenda de péssima qualidade 
para os alunos, fazer transporte sem acomodações adequadas, sendo que há quatro ônibus do 
Governo do Estado parado na garagem, ainda se fala em economia! Fala se uma coisa e se faz outra, 
explicou que suas lutas são para que todos tenham acesso e os mesmo direitos, a merenda escolar 
está de péssima qualidade, na Secretaria de educação explicaram que a licitação é feita por menor 
preço e o fornecedor manda o produto que quer, providencias serão tomadas quanto a isso para 
chegar a um consenso comum, não da pra aceitar ter um alimento na licitação e servir outro. 
Continuando comentou sobre as questões das estradas, estão sem condições de transitar, após muita 
luta iniciaram reparos na estrada do Bairro Ribeirão, mas será interrompida para atendimento a outros 
bairros, solicitou atenção do Secretario de Obras nessas situações. São essas suas palavras desejou 
boa noite a todos. O Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, Presidente, 
nobres companheiros e publico presente, iniciou sua fala contrariando alguns comentários feitos pelos 
seus colegas, citou que na questão da saúde teve o privilégio de trabalhar com o PSF urbano e 
atualmente com o PSF rural, citou que os Enfermeiros Claudio Santos e Elizete de Paula o 
surpreenderam com o trabalho deles, que todos os dias estão indo até o Bairro Nhunguara prestar 
atendimento a uma paciente acamada, questionou o valor que fica esse procedimento para o 
município, comentou que considera que a saúde não está cem por cento, mas noventa por cento com 
certeza está, citou que o Vereador André tem razão ao comentar do transporte, pois é verdade, os 
alunos da faculdade são pessoas saudáveis e usam um ônibus confortável, sendo pago pela 
Prefeitura e as pessoas que necessitam de acompanhamento médico em Pariquera, Registro, usar 
um ônibus duro e desconfortável é complicado. Continuando comentou sobre a Ponte do Bairro 
Ribeirão, questão que os vereadores André e Daniel estão cobrando. Comentou que foi eleito 
vereador pela oposição e será um vereador da oposição sim, nas coisas que são erradas, mas nas 
coisas corretas será situação, comentou que o Prefeito esteve em São Paulo na Casa Civil, 
protocolando alguns documentos que estava faltando entregar, e a burocracia ocorre devido à falta 
dos documentos, então acredita que logo serão sanadas as pendências. Com relação às estradas, 
Nhunguara, Praia Grande, Porto Velho se encontra em péssimas condições, mas com as chuvas não 
tem como manter, e não é de um dia para outro que se arruma uma estrada, elogiou a estrada do 
Bairro Pilões, que no momento é uma das melhores. Continuando comentou sobre as licitações, em 
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dois mil e quatorze, para ser usado na Praça da Matriz, Porto do Ribeirão no valor de duzentos e 
setenta e cinco mil reais e esse dinheiro está disponível nos cofres desde dois mil e dezesseis, mas 
infelizmente a empresa que ganhou a licitação, devida a demora da liberação do recurso não quer 
mais o serviço no valor cotado, explicou que não havendo interesse da empresa pelo serviço, 
ocorrerá outra licitação pelo Estado, sendo assim logo a Praça Matriz e o Porto do Ribeirão vai ser 
feita, citou que para acontecer o Prefeito está  rotineiramente em São Paulo. Continuando comentou 
que haverá divergências entre Vereadores, pois um defende e outro ataca, elogiou que no 
almoxarifado as coisas estão começando a ser resolvidas, tem pessoas que comentou que os 
quarenta dias de dois mil e dezessete já equivale a quatro anos passados. Continuando citou o Posto 
de atendimento a saúde do Bairro Betary, desde que foi construído o referido posto não foi feita nem 
uma pintura, está com uma placa do ex Prefeito Jamil até o presente momento, falta pintura, reparos 
no telhado e água por falta de mangueira para que o posto possa atender a comunidade. Comentou 
também sobre a Ponte do Bairro Pilões que esteve no local e comprovou o estado que se encontra 
não se pode esperar uma pessoa sofrer um acidente no local para que se tomem providências, pois já 
passou da hora, principalmente com as redes sociais todo cuidado é pouco, expõe o vereador Sidnei 
que é morador local. Fez-se solidário ao Vereador Sidnei e comentou que não vai dar moleza, 
solicitou apoio do prefeito para sanar esses problemas, e demais Bairros como Betary que está na 
mesma situação.  Fortalecendo o assunto merenda escolar, deixou bem claro que irá fiscalizar, licita 
um alimento e entrega outro e estará atento com a data de validade. Continuando comentou que em 
time que está ganhando não se mexe, elogiou e solicitou apoio a Ademilia ex-diretora da Escola 
Municipal, espera que a pessoa que a substituiu desempenhe a função igual ou superior ao que ela 
desempenhou, pois se for pior ficará ruim para todos. Cabe ao Vereador fiscalizar e quem a substituiu 
vai passar por momentos difíceis, com dez anos de Direção adquiriu muita experiência. Elogiou o 
Vereador André, comentou que os quatros vereadores André, Alessandro, Daniel juntamente com ele 
estão sempre conversando e não aceitarão coisas erradas e com relação ao carro se assumiu o erro 
terá que arcar com as despesas. Em aparte o vereador André justificou sua fala que não se trata de 
perseguição, mas todos os setores tem que abrir uma sindicância nesses casos. Em aparte o 
Vereador Adilson se pronunciou que o Prefeito deve criar uma Lei ou Portaria esclarecendo esses 
casos, se houver necessidade de pagar, ele pagará o prejuízo. Voltando a fala o vereador Laerte 
comentou que o vereador Adilson vai ter que pagar a franquia, sendo que o motorista assumiu a 
culpa. Antes do termino de sua fala alertou a todos, Vereador Otacílio, André, Benedito e ele como 
funcionários da Prefeitura também serão fiscalizados. São essas suas palavras. 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 a Deus pelo momento, pelo dia, pelo Publico presente na primeira 
sessão e solicitou que continuem a participar para se inteirar do que está acontecendo no município, 
iniciou sua fala, comentando que tem transparência no que faz que reside a quarenta e cinco anos no 
município, todos sabem onde mora, criou três filhos, todos com faculdades, trabalhou  a vida inteira, 
nunca recusou serviços. Continuando comentou sobre o carro, que foi assunto destaque na sessão, 
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justificou que se trata de patrimônio como os da Prefeitura e que nunca houve cobrança por nenhum 
acidente ocorrido antes, citou que está agindo corretamente em sua conduta, pois procurou 
esclarecimento com o Jurídico, foi feito o Boletim de Ocorrência, que foi realizado todo procedimento 
necessário, citou que o carro está disponível para atender o vereador e se o vereador requerer, o 
mesmo como presidente autoriza e nesse caso autorizou a utilização do carro. Comentou que é 
comum na Prefeitura utilizarem carros públicos sem autorização, sem falar com encarregado ou com 
o Prefeito e no caso da Câmara, ele autorizou a viagem com dois vereadores que visitaram a Câmara 
de Apiaí, fizeram requerimento, oficio e que está disponível para averiguação, comentou perdas 
irreparáveis por acidente, são coisas que acontecem com qualquer um, agradece a Deus por não ter 
acontecido com motoristas que viajam pra São Paulo todos os dias, que saem na madrugada sem 
horário pra chegar. Prosseguindo comentou sobre as escolas, considerou importante a criação de 
postos de saúde nas escolas desativadas, como a do Bairro Jurumirim, citou que já solicitou ao 
Prefeito antes o mesmo para o Bairro Betary, onde a escola está desativada, solicitou passar pra 
comunidade administrar, cuidar, utilizar para reuniões, entre outros eventos, como saúde ao precisar 
ter um lugar para atender, comentou que o Bairro Betary, ser um Bairro que ele frequenta todos os 
dias, que já se inteirou sobre o atendimento a saúde não estar sendo realizado no local devido à falta 
de água, que visitou o local e solicitou providências, solicitou apoio aos vereadores em suas 
solicitações com relação ao Bairro. São essas suas palavras. Agradeceu de coração 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. Secretária e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões 
Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 16 de fevereiro de 2017.   
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