
 

  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IIPPOORRAANNGGAA 
 

“Capital  das Cavernas”  
 

TEL: (15) 3556–1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br 
Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-57 – Inscr. Estadual Isenta. 
www.iporanga.sp.gov.br  

 

Ata da terceira Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  16 de março 
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 solicitou ao Vereador Laerte 
Mendes que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior que depois de  colocada em discussão e 
votação foi aprovada por todos os vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes 
que fizesse  a leitura dos Projeto de Resolução 001/2017; “Que dispõe sobre a criação do SIC – 
(Serviço de Informação ao Cidadão) no âmbito do  Poder Legislativo Municipal de Iporanga”.  O Autor 
do Projeto de Resolução o Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues explicou de forma rápida e clara que 
o Sistema de Informação ao Cidadão terá de ser implantado no Site da Câmara Municipal de Iporanga 
obrigatoriamente por determinação da Lei como explanado na mensagem do Projeto de Resolução. 
Todos os Vereadores parabenizaram o Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues pelo Projeto de 
Resolução por ele apresentado,  juntos manifestando-se favoráveis para que se cumpra o que a Lei 
determina e todos se declarando favoráveis a aprovação do referido Projeto de Resolução 001/2017. 
Colocado em votação o Projeto de Resolução 001/2017, foi aprovado por unanimidade por todos os 
Vereadores. O Sr. Presidente  pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo 001/2017 que : “Concede Título de Cidadão Iporanguense ao Governador do 
Estado de São Paulo Dr. Geraldo Alckimin”. O autor do Projeto o Vereador Adilson Rodrigues da 
Silva, fez diversas explanações sobre as razões que o levaram a apresentar o Projeto de Decreto em 
tela. Falou das inúmeras vezes em o  Governador Geraldo Alckimin  ajudou o Município de Iporanga, 
com várias obras já realizadas e as que ainda estão sendo executadas não só neste mandato como 
em mandatos anteriores. Solicitou o apoio dos seus pares na aprovação do referido Projeto. Todos os 
Edis parabenizaram o Vereador Adilson Rodrigues da Silva pela proposição por ele apresentada e 
todos manisfestaram-se  em suas palavras favoráveis a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
001/2017. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo 001/2017 em votação, sendo 
este aprovado por todos os Vereadores.  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, nobres pares e publico presente, agradeceu a Deus e iniciou 
suas palavras comentando que esteve em Registro na CETESB, para se inteirar da real situação do 
aterro sanitário do município, resumindo parabenizou e comentou sobre as criticas referente à solução 
do aterro sanitário que está se arrastando há vinte anos, citou ser uma burocracia muito grande e 
todos que estiveram na reunião se inteiraram de todo processo para ser atendido e ter o aterro 
sanitário regularizado da forma que merece. Parabenizou e agradeceu ao Prefeito Valmir pelo 
esforço, a sua luta nessa causa, citou também a Secretária Quischiline tão sacrificada pela demora 
em resolver esse processo e hoje se teve uma resposta positiva, em oitenta por cento de conclusão 
no andamento do aterro sanitário, solicitou apoio de todos nas questões do município, pois unidos 
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serão mais fortes. Prosseguindo comentou que esteve na Secretaria de Obras, elogiou o Secretario 
Sergio pela sua desenvoltura, para atender a Comunidade e o Município, agradeceu seu trabalho e 
espera que possa estar levando seriedade nessa batalha que a população só irá ganhar com seu 
trabalho. Parabenizou as mulheres pelo seu dia, comemorado no dia oito de março, citou dia da 
mulher, ser todos os dias, e merece ser valorizada. São essas suas palavras desejou boa noite a 
todos. Em seguida faz uso da palavra o Vereador Daniel Messias Rocha, Cumprimentou a todos, 
iniciou sua fala parabenizando as mulheres pela passagem do seu dia. Dando continuidade, 
comentou sobre o aterro sanitário tanto discutido nas redes sociais, muito cobrado providencias da 
parte dos Vereadores, Prefeito, Secretaria do Meio Ambiente, e tiveram uma boa noticia, citou ser um 
processo longo, mas está em andamento, não no tempo que gostariam por se tratar de um problema 
antigo, mas infelizmente não ocorreu e citou estarem juntos buscando soluções para o problema, 
solicitou paciência da população pela burocracia que envolve o processo, pois envolve Leis e tem que 
ser comprida e dentro das possibilidades a secretaria do Meio ambiente estará fazendo o possível 
para atender e fazer com que consigamos a tão sonhada liberação para iniciar o novo aterro sanitário. 
Prosseguindo comentou sobre as estradas municipais que se encontram em péssimo estado, citou 
que foram iniciadas obras de melhoramento, mas, no entanto, nenhuma estrada municipal hoje se 
pode dizer que esta acessível, espera não ficar presenciando o tipo de trabalho que está sendo feito 
atualmente, busca, pensa que se deve iniciar o trabalho e terminá-lo evitando descontentamentos, 
aproveitando a presença do Prefeito, solicitou dentro das possibilidades, atender essas pendências. 
Prosseguindo comentou que no dia nove de março, juntamente com o Vereador Benedito e o amigo 
Clodoaldo, estiveram em São Paulo com o Deputado Campos machado buscando soluções para os 
problemas do município, expôs a ele vários interesses do Município como; a questão de se tornar 
Estância Turística, a questão da Ponte do Bairro Ribeirão e conseguiu a doação de um terreno para 
construção de um Posto de Saúde no Bairro Ribeirão, o terreno já está disponível para o município, 
necessitando somente de um Projeto para fazer a doação de forma legal. Comentou que esteve em 
reunião com Manoel Assessor do Deputado Milton Leite, vários assuntos foram tratados, outros 
pedidos foram feitos, trouxeram para o Município a liberação de uma emenda de Duzentos Mil reais 
para melhorias no Asfalto do Bairro Serra. Citou se tiver fé e forem otimistas os objetivos serão 
alcançados. Em seguida faz uso da palavra o Vereador Laerte Mendes, Cumprimentou a todos, 
Presidente, nobres companheiros e pessoas presentes, iniciou sua fala agradecendo pela presença 
do Senhor Prefeito Valmir da Silva, fez comentários referentes à arrecadação do município, esteve na 
Prefeitura e foi informado que Iporanga no mês de janeiro arrecadou o montante de hum milhão 
seiscentos e trinta mil reais, referente Saúde, convênios e educação, citou que no mês de fevereiro 
baixou para um milhão trezentos e vinte nove, citou que tem que dar um credito para o Prefeito 
referente à diminuição da arrecadação, que até o momento esta sendo verdade, comentou que vai 
acompanhar mensalmente. Prosseguindo comentou que estaria no dia vinte e sete na Casa Civil para 
pressionar em prol as soluções dos problemas do município e conta com apoio de todos, como 
estiveram em Registro. Continuando solicitou encarecidamente melhoria na estrada do Bairro Praia 
Grande, que está prejudicando o transporte dos alunos, elogiou a operação tapa buracos e citou que 
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vai apoiar na busca de recursos, comentou também sobre a estrada do Bairro Nhunguara, citou que 
esteve rotineiramente no Bairro a serviço do PSF rural e pode constatar Crateras de cinquenta, 
sessenta centímetros na estrada e permanece do mesmo jeito, elogiou o trabalho da equipe do 
Secretário Sergio que está muito bem feito e solicitou continuação do trabalho e atendimento nesse 
trecho. Continuando elogiou o atendimento na área da Saúde que está atendendo pediatria e 
ginecologia, comentou ser um sinal de que as coisas estão melhorando mesmo com as dificuldades, 
parabenizou o Prefeito juntamente com sua equipe. Prosseguindo fez comentários referentes à 
reunião com o sindicato para aumento dos funcionários públicos, citou que seja favorável para que 
todos possam receber essa gratificação. São essas suas palavras, agradeceu a todos. Em seguida 
faz uso da palavra o Vereador Otacílio Francisco dos Santos, cumprimentou a todos, iniciou sua 
fala, cobrando o Prefeito para melhorias na estrada do Bairro Pilões, esteve no local em visita ao 
Vereador Sidnei e constatou que a estrada está se tornando caminho, o mato está fechando. 
Continuando comentou ser funcionário a vinte e três anos e em visita ao Almoxarifado da Prefeitura, 
pode constatar que está bastante organizado, pois tem ferramentas para trabalhar, elogiou e citou que 
as coisas estão melhorando, comentou que conversou com o Secretário de Obras Sergio, com o 
Senhor Henrique Dias, estão entusiasmado com os serviços e logo estarão trabalhando na Estrada do 
Bairro Maria Rosa, Bairro Nhunguara já está sendo atendido e o Bairro Ribeirão está bem melhor, 
citou que não se pode só criticar, mas também elogiar quando merece, comentou sobre os 
funcionários da Prefeitura, agradeceu a todos pelo trabalho. Continuando citou também a reforma da 
Ponte do Bairro Taquaruvira, parabenizou ao Presidente Ariovaldo que não mede esforços para 
atender ao município, antes de encerrar sua fala parabenizou as mulheres pela passagem de seu dia. 
São essas suas palavras agradeceu a todos. O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da 
tribuna, cumprimentou a todos, Presidente, Nobres pares, munícipes presentes, iniciou sua fala, 
parabenizando as mulheres, em seguida faz uma indicação verbal ao Prefeito Valmir solicitando a 
aquisição de um ossuário, comentou estar em termino à questão do lixo, mas se faz necessária o 
inicio da solicitação para regularizar a situação do cemitério pelo CETESB, orientou analisar formas 
de economia para atender essa necessidade, solicitou apoio aos vereadores em um projeto para 
atender as Praças do Município, comentou o atendimento das pontes, solucionando essa demanda 
que atende o turismo no município, em continuação solicitou apoio aos universitários que iniciaram 
esse ano, citou que o transporte é um direito de todos. Prosseguindo solicitou rampas de 
acessibilidade aos cadeirantes, as calçadas, envolvendo Prefeitura e donos de imóveis para atender 
por meio de bom senso.  Comentou que esteve com o Rodrigo Gestor do Parque e reclamou pela 
Logística que há na visita ao Parque, citou alguns exemplos que ocorre e solicitou melhorias, plano de 
manejo onde poderá abrir outros atrativos, citou também a questão da liberação da estrada do Bairro 
Bombas, a recuperação do Asilo Municipal de Iporanga, para atender nossa demanda. São essas 
suas palavras desejou Boa noite a todos. Em seguida o Vereador Andre Luiz Furquim, faz uso da 
palavra, cumprimentou a todos, iniciou sua fala elogiando o trabalho do Henrique e Sergio que estão 
se desdobrando para atender os problemas com as estradas e cobrando todos de uma só vez fica 
muito difícil, sendo somente uma equipe para atender todos os bairros, solicitou paciência, conclusão 
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e termino do serviço, comentou também sobre a indicação de um aparelho de FM, solicitou empenho 
do Presidente nessa questão, para que o mais breve possível possa adquirir esse aparelho para o 
município, continuando comentou que esteve na Prefeitura vendo as possibilidades de abrir uma 
frente de trabalho para atender a população que passa por necessidades, com relação à indicação 
que solicita Posto de Atendimento a Saúde no Bairro Ribeirão, agradeceu aos Vereadores Benedito, 
Daniel Messias e o Clodoaldo que estiveram no Gabinete do Deputado Campos Machados, 
solicitando a doação de um terreno para construção do Posto, parabenizou o empenho de todos os 
vereadores que não estão medindo esforços na conquista de recursos para o município, 
prosseguindo, comentou sobre o aumento salarial que esteve consultando o sindicato, foi orientado 
que será Criada uma Comissão e elaborado um plano de carreira, através de funcionários de vários 
setores, para se chegar a um comum acordo, pois não adianta dar aumento sem recurso disponível 
para pagar. Prosseguindo solicitou empenho a indicação do Vereador Alessandro na construção do 
ossário, pois o fechamento do cemitério acarretará muita dificuldade para construção de outro. 
Solicitou através de indicação verbal que se crie database para os funcionários pela perca que há por 
causa da infração e o salário não é corrigido. Em seguida solicitou iluminação na Rua Leonardo da 
Silva, próxima a casa do Senhor Teixeira, necessita de um ponto de luz e um muro de contenção para 
proteção das casas. Comentou que para se conseguir resolver questões de pagamento tem que 
aumentar arrecadação, citou que a prefeitura é transparente, com relação ao transporte universitário 
solicitou apoio do prefeito nessa causa, pois tem alunos que pagam taxi para não perder a bolsa, que 
conquistaram com muito estudo. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos. O 
Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, Presidente, 
Colegas Vereadores, Prefeito e publico presente, agradeceu primeiramente a Deus e iniciou sua fala 
comentando que quando esteve em São Paulo, com o Vereador Daniel Messias, reforçou com o 
Deputado Campos Machados, a questão da liberação do asfalto na estrada que liga Iporanga ao 
Bairro da Serra, fez também pedido referente a torre de celular que é um sonho para o Bairro, mas 
citou não ficar esperando e vai estar solicitando apoio de todos os deputados nessa causa, elogiou o 
empenho dos demais vereadores, que estão lutando juntos, trabalhando para melhorias para o 
município, reforçando a fala do Vereador Alessandro concorda com o plano de manejo, não acha 
justo o turista vir de tão longe e ver cavernas lotadas e não ir pra lugar algum, comentou que tem que 
cuidar com carinho desta questão para que se faça alguma coisa pra melhorar, cobrando da 
Secretaria de Meio Ambiente solução para esses problemas, como monitor ambiental sabe que o que 
alavanca o município é o turismo, tendo mais cavernas abertas, mais monitores estarão trabalhando e 
menos pessoas estará desempregada. São essas suas palavras, parabenizou todas as mulheres pala 
passagem do seu dia, agradeceu e 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, Presidente, Nobres 
Pares Vereadores, agradeceu a presença dos Vereadores e a companhia de todos na Assembleia 
conseguindo recursos para o município, elogiou a união dos vereadores que estiveram em Registro 
para se inteirar da situação do aterro sanitário, citou ser um aprendizado, ver como é difícil, uma 
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burocracia, pois passa pelo meio ambiente, passa pelo DAEE e CETESB, mas está tudo muito bem 
encaminhado. Agradeceu a presença de todos, agradeceu aos funcionários, agradeceu a presença do 
Prefeito, agradeceu pela obra feita no Posto de Saúde do Bairro Betary. São essas suas palavras, 
parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia, agradeceu e 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 16 de março de 2017.   
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