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Ata da nona Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  19 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 colocou o Requerimento Verbal de dispensa da Ata da 
Sessão anterior que foi aprovado pelos Vereadores. O Sr. Presidente colocou  Ata da Sessão Anterior  
em votação sendo a mesma  aprovada por todos os Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Vereador 
Laerte Mendes que fizesse  a leitura da Moção de Apoio nº 001/2017,  às Famílias que residem no 
perímetro das Unidades de Conservação Estaduais PETAR – INTERVALES e Caverna do Diabo, de 
autoria do Vereador Daniel Messias. O Vereador Daniel Messias Rocha, Autor, da referida Moção de 
Apoio, agradeceu a presença de todos e explicou que a presente Moção têm por objetivo dar apoio às 
famílias que  às Famílias que residem no perímetro das Unidades de Conservação Estaduais PETAR 
– INTERVALES e Caverna do Diabo, que representam aproximadamente 400 (quatrocentas) pessoas 
que se encontram em estado de vulnerabilidade  em detrimento à criação do Mosaico  de Unidades 
de Conservação de Jacupiranga. Todos os vereadores cumprimentaram o Vereador Daniel Messias 
pela apresentação da referida Moção de Apoio, todos manifestando-se favoráveis a aprovação da 
Moção em questão. Colocada em votação a Moção de Apoio 001/2017 foi aprovada por unanimidade 
por todos os vereadores.  O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura da 
Moção de Pesar por Falecimento nº 001/2017 do Exmo. Dr. Thomaz Antonio Cunha Cardoso de 
Almeida, de autoria do Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues. O Autor da Moção de Pesar, Vereador 
Ariovaldo Lopes Rodrigues em sua fala disse da importância do Trabalho do então Dr. Thomaz em 
nosso município como Vice Prefeito e como médico auxiliando inúmeras pessoas que necessitavam 
de tratamento de saúde. Presta-se, deste modo, as suas mais sinceras condolência, desejando que 
Deus traga conforto aos corações enlutados. Todos os Vereadores parabenizaram o Vereador 
Ariovaldo Lopes Rodrigues pela apresentação de tal propositura,  e manifestaram-se todos favoráveis 
a aprovação da Moção de Pesar ora apresentada desejando condolências aos familiares do Dr. 
Thomaz. Colocada em votação a Moção de Pesar 001/2017 foi aprovada por todos os vereadores.  O 
Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos Projeto de Lei 008/2017 
que : Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2018, e dá outras providências”. Todos os Vereadores fizeram explanações a 
respeito da importância do Projeto de Lei 008/2017, todos se manifestando em suas falas  da 
favoráveis á aprovação importância   Colocado em Votação o mesmo foi aprovado por unanimidade 
pelos Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Laerte Mendes que fizesse  a leitura dos 
Projetos de Leis 013, 014 e 015 de 2017 e os encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e 
Redação. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos: O Vereador Daniel 

Messias Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, aproveitou a oportunidade para cobrar 
algumas coisas, soluções para a situação das estradas, justiça com relação à solicitação de 
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ampliação das vagas do concurso de agente de saúde, cobrou que o Prefeito trate a todos com 
dignidade e respeito, cobrou soluções com relação à presença do Secretario de Finanças, visando 
melhorias no andamento dos trabalhos administrativos, comentou a situação da saúde e parabenizou 
o Secretario Ranulfo que não mede esforços para atender o município, solicitou urgência nas 
soluções dos problemas principalmente no atendimento dos pacientes que fazem uso de medicação 
continua como diabéticos e hipertensos. Citou sua indignação com a situação do Município e espera 
providencia. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida o vereador Benedito Ursulino 

de Freitas, faz uso da palavra, cumprimenta a todos e inicia sua fala parabenizando o vereador 
Daniel Messias em suas reivindicações dos reparos das estradas, reclamou do Secretario de 
Finanças no bloqueio de compras de material para as demais secretarias e a falta de pagamento aos 
fornecedores da Prefeitura. Continuando agradeceu a visita do Secretario de Turismo ao município, 
agradeceu ao Deputado Milton Leite pela receptividade e a liberação da emenda para asfalto no 
Bairro da Serra e conta com o esforço do Prefeito para acontecer. São essas suas palavras, 
agradeceu e desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o vereador André Luiz 

Furquim, cumprimentou a todos, Solicitou apoio do Presidente da Casa nas providencias com relação 
à Prefeitura Municipal, se o Executivo não tem condições de administrar, o Legislativo tem que tomar 
atitudes, pois não está havendo manutenção das estradas, dos Veículos e o governo dá o dinheiro, 
Carro e vai ter que por funcionário para administrar. Solicitou apoio para que tome providencias com 
relação ao município ou recorrerá ao Ministério Publico para resolver a situação. São essas suas 
palavras agradeceu a todos. O vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a todos e 
iniciou sua fala expondo o valor da arrecadação mensal do município, Um milhão setecentos e 
noventa e dois mil seiscentos e quarenta e oito e sessenta e um centavo, relacionou vários 
medicamentos faltosos na área de saúde e citou tomar medidas com urgência. Comentou que o 
município está arrecadando muito bem, quase dois milhões, citou varias reivindicações e reclamou 
dos descasos, solicitou apoio aos demais vereadores na cobrança por melhorias do município. São 
essas suas palavras desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o 
Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, cumprimenta a todos, inicia suas palavras solicitando um 
Projeto de Leis que regularize o trafico dos caminhões nas Rodovias municipais e sugeriu parcerias 
com as cooperativas para manutenção da estrada. Parabenizou mais uma conquista no município a 
aprovação como Município de Interesse Turístico e solicitou fiscalização do recurso liberado, 
comentou sobre o mau uso do gestor em relação aos recursos disponibilizado para o município. 
Sugeriu outras formas de geração de empregos para atender a população, orientou sobre a nota fiscal 
eletrônica e a importância da fiscalização para desenvolvimento do município. Cobrou agilidade no 
termino da obra do Centro de Informações Turística. Continuando fez uma Indicação Verbal 
solicitando iluminação na Ponte do Ouro Grosso que dá acesso a Vila Ouro Grosso. Comentou sobre 
sua preocupação com a Empresa Princesa dos Campos que diminuiu os dias de transitar na Rodovia 
que liga Apiaí a Iporanga dificultando o acesso a outros municípios, solicitou apoio aos vereadores em 
busca de melhorias para a população. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. Em 
seguida faz uso da tribuna o Vereador Adilson Rodrigues da Silva, cumprimentou carinhosamente a 
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todos, agradeceu a presença, iniciou sua palavra concordando com os demais Vereadores na 
solicitação de providencias para que as coisas caminhem, solicitou o Registro em Ata de uma 
indicação solicitando que acelere o termino da Obra do Posto de atendimento a saúde do Bairro 
Castelhano que já faz seis meses que está parada e está faltando o mínimo para ser concluída. 
Comentou que a população não deixou de ser atendida, mas necessita de um local adequado para o 
atendimento. Solicitou encarecidamente ao Secretario o termino da obra para oferecer conforto e 
segurança à população. Continuando fez comentários sobre o portal e logo estarão reiniciando a obra 
e espera que seja concluída. Apoiou as solicitações de providencias dos Nobres Pares para que 
possa ter uma definição para o bem do município. Agradeceu ao departamento de Turismo, a equipe 
que foi firme em suas solicitações e solicitou apoio dos Vereadores para agilizar a liberação do Aterro 
Sanitário, e buscar meios de solucionar os problemas da população que reside em área do Parque. 
São essas suas palavras desejou uma 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 e iniciou sua fala apoiando as cobranças dos Vereadores, concordou que precisa se tomar 
providencias urgentes, fez comentários sobre o trafico de caminhões e os estragos causados por eles 
nas ruas, comentou sobre oficio enviado ao DEER para providencias para resolver a situação, 
agradeceu a presença do Secretario de Turismo Laércio Benko pela visita ao município, citou que 
Iporanga já está como Município de Interesse Turístico e logo poderá ser Estância Turística. 
Continuando comentou sobre a importância da Maquina de Esteira para resolver os problemas do 
município e o transporte Van que se encontra em manutenção em Registro, solicitou apoio aos 
vereadores para através dos repasses serem feito os reparos nos veículos. São essas suas palavras 
e agradeceu 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 19 de junho de 2017.   
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