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Ata da oitava Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  01 de junho  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 do Requerimento 004/2017, que dispensa a Leitura da a Ata da sétima Sessão Ordinária  que 
depois de  colocado em discussão e votação foi aprovado por todos os vereadores. O Sr. Presidente 
colocou a Ata da Sétima Sessão Ordinária em votação sendo esta aprovada pelos Vereadores. O Sr. 
Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos Projeto de Lei 012/2017; “Que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a concessão de subvenção a Associação da Terceira Idade e 
Lar Fraterno de Paulo de Apiaí e dá outras providências” O Presidente pediu ao Vereador Laerte 
Mendes que fizesse a leitura Emenda Supressiva e Modificativa ao Projeto de Lei 012/2017 e a 
colocou em discussão. O Vereador Laerte Mendes um dos Autores da Emenda Explicou a todos 
porque foi apresentada a Emenda que suprime o Artigo quinto do Projeto de Lei 012/2017 uma vez 
que este artigo já foi votado em Projeto anterior, por isso o artigo foi suprimido. O Sr. Presidente 
colocou a Emenda Supressiva Modificativa em votação sendo esta aprovada por todos os 
Vereadores. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 012/2017 em discussão e votação sendo o 
mesmo aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que 
fizesse  a leitura dos Projeto de Resolução 003/2017: “Que dispõe sobre alteração dos artigos 1º , 
114º, 121º e 122º da Resolução 002/2001 e dá outras providências” e o colocou em discussão. O 
Vereador Adilson explicou a todos que este Projeto têm por objetivo dar mais tempo para se tratar de 
assuntos mais importantes na Sessão, dispensando a leitura da Ata na Sessão,  já que a ata está 
disponível na Secretaria e no Site desta Edilidade a qualquer momento,  manifestou-se favorável a 
aprovação do Projeto de Resolução 003/2017.   Os Vereadores Alessandro Mendes Rodrigues, 
Laerte Mendes, André Luiz Furquim, em suas explanações deixaram claro que a Ata será dispensada 
apenas quando o teor da mesma tiver o texto em demasiado grande e que a qualquer momento os 
Vereadores podem requisitar que a Ata seja lida integralmente, todos salientando que o objetivo é 
proporcionar mais tempo útil  as Sessões da Câmara Municipal e sendo assim também proporcionar 
mais informações acerca dos trabalhos por essa Casa Executados. Colocado em votação o Projeto 
de Resolução 003/2017 foi aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra 
livre aos oradores inscritos. O  Vereador Daniel Messias Rocha, faz uso da tribuna, cumprimentou a 
todos, tratou de vários assuntos referentes ao município, sua indignação com o andamento da 
Administração atual e com a Reunião com os Secretários, citou vários setores que estão em situações 
precárias, comentou sobre irregularidades no Concurso Publico, irregularidades na Contratação da 
equipe Jurídica da Prefeitura, citou estar atento com as atitudes do Secretario de Finanças nas 
contratações de Implantação de Sistemas. Deixou claro que vai fazer seu trabalho e não vai ser 
conivente com a situação. São essas suas palavras agradeceu a todos. O Vereador Benedito 
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Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, se fez solidário em relação às palavras do Vereador Daniel 
Messias, comentou sobre haver cobranças no Bairro onde reside, e não concorda com a 
Administração atual, citou que vai fiscalizar a desvalorização do funcionário, a desigualdade salarial e 
os benefícios prioritários que ocorre no município, são essas suas palavras desejou boa noite a todos. 
Em seguida o Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, Cumprimenta a todos, iniciou 
concordando que se faz necessário tomar atitudes, Comentou sobre a Regularização Fundiária que já 
foi votada a liberação da Regularização para o Vale do Ribeira, comentou sobre a liberação do 
recurso de setenta mil reais  para aquisição do Aparelho de Raios-X para melhoria da qualidade de 
saúde para população. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. O Vereador Sidnei 

Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, inicia sua fala apoiando o Vereador Daniel Messias 
em explanação, citou ser situação nas coisas boas, mas não é favorável com coisas erradas, sendo o 
município que perde, solicitou reuniões com os Secretários, independente com cada setor, comentou 
suas dificuldades vivenciadas como Vereador. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. 
Em seguida faz uso da palavra o Vereador Otacílio Francisco dos Santos, Cumprimentou a todos, 
iniciou sua fala sendo solidário ao Vereador Daniel Messias em suas ações, comentou que está se 
gastando com cargos e deixando de atender as prioridades que ocorrem no município como: 
medicamento, manutenção das balsas, entre outros. São essas suas palavras desejou boa noite a 
todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Laerte Mendes, cumprimentou a todos, iniciou 
elogiando o perfil dos vereadores com relação à situação do município comentou sobre diversas 
irregularidades que ocorre no seu setor de serviço, reclamou da situação das estradas, do transporte 
que está em manutenção em Registro há quase dois anos, expos sua opinião com relação à 
Contratação de Engenheiro para a Prefeitura e os contratos atuais com advogados, reclamou da 
dificuldade da Prefeitura no pagamento com manutenção e reparos dos equipamentos da banda e 
outros. Comentou que não concorda em corrigir erros da Administração. São essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos. O Vereador Andre Luiz Furquim faz uso da palavra, inicia sua fala 
agradecendo ao Vereador Daniel pela iniciativa da Reunião com os Secretários, comentou sobre 
vários assuntos pendentes de solução devido à falta de pulso da atual administração, cobrou ação 
para não ficar no abandono para sempre, citou falhas na Secretaria de Finanças que corta gastos de 
setores que são prioridades como Saúde e se não há competência para administrar citou ser melhor 
que se feche, comentou sobre as irregularidades com os funcionários, comentou das inúmeras ações 
movidas contra a Prefeitura, citou as cobranças de ser Vereador, comentou sobre as dificuldades que 
passa o motorista da saúde e desvalorização da administração aos funcionários, comentou sobre o 
Projeto CEIA que não resolve os problemas das estradas e considera inútil na atual situação, 
comentou sobre a interdição da Cascalheira, não concorda de não se resolver os problemas por falta 
de dinheiro, mas sim por falta de competência, citou que vai tomar providencias com relação à 
situação do trator. Solicitou respeito com os funcionários e com o povo, são essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Alessandro Mendes 

Rodrigues, cumprimentou a todos, concordou com a fala dos demais vereadores e citou não ser 
conivente com o Prefeito, comentou sobre a reunião, reclamou das falhas ocorridas e perda da 
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oportunidade de esclarecer sobre diversos assuntos relacionados a cada setor. Continuando fez uma 
Indicação Verbal solicitando duas lombadas na Rua Coronel Neves, na entrada próxima a Igreja 
Batista, e próxima a Artes Moveis onde se encontra o parque, citou ter ido a São Paulo protocolou 
ofícios e projetos para aquisição de uma Ambulância para suprir as necessidades do município, onde 
as atuais ambulâncias não estão sendo feitas a manutenção e revisão colocando em risco a vida dos 
pacientes, comentou que solicitou um van ao Deputado Cássio Navarro para atender a rotina de 
motoristas e pacientes que fazem tratamento em São Paulo, ao Deputado Roberto Trípoli solicitou um 
caminhão compactador de lixo, ao deputado Andre Soares, pediu câmeras de monitoramentos, e 
pediu ao deputado Barros Munhoz um caminhão carroceria para atender aos agricultores. Solicitou 
apoio aos demais vereadores aos agricultores do Bairro Andorinhas que estão em conflitos com o 
Parque de Jacupiranga e problemas com o meio ambiente. São essas suas palavras desejou boa 
noite a todos. O Sr. Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues, solicitou ao Vice-Presidente Otacilio 
Francisco dos Santos, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da 
palavra. Cumprimentou a todos e agradeceu pela presença, iniciou sua palavra oferecendo seu apoio 
aos demais vereadores, pois gosta das coisas certas e citou que visitou o Departamento de Transito 
do município e até o momento não tem água no local, comentou sobre a arrecadação do Município 
pelo Departamento de Educação na merenda escolar chegou ao valor de trinta e sete mil e seiscentos 
e oitenta e três e vinte um, comentou que o governo manda, mas tem que saber administrar. 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 01 de junho 
de 2017.   
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Presidente 

 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 

 


