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Ata da oitava Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  07 de junho de   

2018,  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, Otacilio Francisco dos Santos e 

Sidnei Rocha estando ausente o Vereador Laerte Mendes,  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 colocou o requerimento 

verbal da dispensa da leitura das Atas da sétima  Sessão Ordinária e da sexta sessão Extraordinária 

que colocado em votação foi aprovado pelos  vereadores. O Sr. Presidente  colocou a Ata da sétima 

Sessão Ordinária e da sexta Sessão  Extraordinária da Câmara Municipal de Iporanga em votação 

sendo estas aprovadas  por todos os vereadores. 

O Senhor Presidente antes de começar os trabalhos solicitou a todos 01 (um) minuto de silêncio em 

respeito ao falecimento da Professora Rosa Maria Dias Mendes.  

Faço agora a leitura do Projeto de Lei nº 022/2018 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial, alteração na Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras providências”. Encaminho o 

Projeto de Lei nº 022/2018 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. Faço agora a leitura do 

Projeto de Lei nº 023/2018 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, alteração na 

Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras providências”. Encaminho o Projeto de Lei nº 023/2018 

às Comissões de Economia e Justiça e Redação. Faço agora a leitura do Projeto de Lei nº 024/2018 

que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, alteração na Lei Orçamentária Anual de 

2018 e dá outras providências”. Encaminho o Projeto de Lei nº 024/2018 às Comissões de Economia 

e Justiça e Redação. Faço agora a leitura do Projeto de Lei nº 025/2018 que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, objetivando a instalação, manutenção e 

funcionamento do Posto de Identificação do IIRGD nas instalações da Prefeitura Municipal de 

Iporanga”.  Encaminho o Projeto de Lei nº 025/2018 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

Faço agora a Leitura do Projeto de Lei nº 018/2018 que “Autoriza o Município de Iporanga a celebrar 

convênio com a Fundação de Desenvolvimento para Educação – FDE, objetivando a gestão de atas 

de registro de preços”.Coloco o Projeto de Lei nº 018/2018 em discussão. Vereador Adilson 

Rodrigues da Silva: Boa noite Sr. Presidente, Nobres Pares, público presente. Esse projeto, esse 

convênio do nosso município com a FDE e, nele, aqui, são as compras de materiais escolares que o 

município vai fazer pelo FDE.  Então, eu sou favorável a esse projeto.Vereador Alessandro Mendes 

Rodrigues: Boa noite a todos! Só para completar a palavra do nosso Nobre Vereador Adilson; esse 
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convênio, na verdade, com a FDE é porque o valor deles é bem abaixo do mercado. Por exemplo, o 

kit deles sai bem mais em conta, sai quase eu acho que 70% mais barato do que se for comprar, se 

for fazer licitação de compra e tudo mais. Colocado em votação o  Projeto de Lei nº 018/2018 foi 

aprovado por todos os Vereadores presentes.  

Faço agora a leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 021/2018 que “Dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial, alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2017 e alteração do Plano Plurianual sob a Lei nº 324/2013 e dá outras providências”. Coloco a 

Emenda Modificativa e o Projeto de Lei nº 021/2018 em discussão. Vereador Adilson R. da Silva: Eu 

até gostaria que o senhor chamasse o Dr. Renaldo só para ele dar uma ‘pinceladinha’ para nós nesta 

questão da LDO, dessa modificação. O Dr. Renaldo então no uso da palavra explicou aos Senhores 

Vereadores, público presente que em relação à Emenda Modificativa que foi encaminhada pelas 

Comissões de Justiça, Economia e Redação, na verdade, ela vem apenas fazer uma correção de um 

erro formal muito simples;na Ementa do Projeto de Lei, ele coloca que esta abertura de Crédito 

Adicional Suplementar Especial alteraria a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e alteraria o Plano 

Plurianual de nº 324/2013. Na verdade, o erro aqui consiste na parte em que fala aqui: a LDO que vai 

ser alterada é justamente a desse ano, de 2018, e não a de 2017. E o Plano Plurianual, Lei nº 

324/2013 ele vigeu até o ano passado, e a que está em vigência é a nº 419/2017 que passou a viger 

a partir de 2018. Então, a alteração consiste apenas na correção desse ano, que é algo simples, mas 

é bom nós termos isso devidamente corrigido para que haja nenhuma dúvida com relação ao que, de 

fato, o projeto está alterando. Embora, hoje, o projeto, o conteúdo do projeto, ele diz justamente o que 

esta emenda relata; mas, para que não haja dúvidas, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta 

de zelo. O Vereador Adilson agradeceu a explicação do Jurídico da Câmara e disse que esse recurso, 

na realidade, é um recurso que já foi concluído do projeto; é da rua do Gato, lá no Bairro da Serra .O 

Vereador Alessandro Mendes Rodrigues: Mais uma vez, disse que na verdade, este projeto aqui, ele 

já foi votado no ano passado; só que o que aconteceu: a Prefeitura, não sei o porquê não transformou 

o Projeto de Lei em Lei , porém, concluiu,  a empresa não recebeu até o momento. Então como tem 

um prazo, em  2017, não efetuaram o pagamento, então mandaram para esta Casa para aprovarmos 

novamente e, assim, concluir o pagamento para a empresa. O Sr. Presidente colocou a Emenda 

Modificativa ao Projeto de Lei nº 021/2018 em votação. Sendo esta aprovada por todos os 

Vereadores. Agora, coloco o Projeto de Lei nº 021/2018 em discussão. Vereador Adilson Rodrigues 

da Silva disse que são as mesmas discussões; então, não têm mais o que discutir, a questão da 

emenda e do projeto seriam as mesmas questões. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 
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021/2018 em votação sendo o Projeto aprovado por unanimidade pelos  Senhores Vereadores. Os 

Vereadores dispensaram o uso da Palavra Livre.  

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, 

1º. Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões 

Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 07 de junho de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 

 

 

 

 


