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Ata da décima  quinta  Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  19 de 
outubro 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 
que dispensa a leitura da Ata da  14ª. (décima quarta) Sessão Ordinária da  Câmara Municipal de 
Iporanga realizada em 05 de outubro de 2017. Colocada  em votação sendo  a mesma aprovada por todos os 
Vereadores presentes. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto 
de Lei 027/2017” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação para que estas exarem 
Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de 
Lei 028/2017” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente solicitou ao 
Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 029/2017” e o encaminhou às Comissões de 
Economia e Justiça e Redação para que estas exarem Parecer ao mesmo. O Sr. Presidente solicitou ao 
Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 026/2017”: “Que dispõe sobre alteração na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e dá outras providências” . O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 
026/2017 em discussão. O Vereador Laerte Mendes no uso da palavra explanou-se dizendo que o Projeto de 
Lei 026/2017, têm por objetivo baixar o limite para a Prefeitura executar créditos adicionais de 30% para 10% 
(por cento) sobre a  LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias  já que essa é uma recomendação do Tribunal de 
Contas. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 026/2017 em votação sendo este aprovado por todos os 
Vereadores. O Sr. Presidente solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura do Projeto de Lei 
Legislativo 005/2017”:  “ Fica denominada :  UBS – Unidade Básica de Saúde de Iporanga “Dr. Thomaz 

Antonio Cunha Cardoso de Almeida” . O autor do Projeto o Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, 
disse em suas palavras que é muito fácil falar do Dr. Thomas pelas inúmeras pessoas que ele 
ajudou na área da Saúde como Médico e em outras áreas políticas quando também foi Vice-Prefeito 
de Iporanga, finalizou suas palavras dizendo do merecimento do Dr. Thomaz que recebe o nome da 
nova UBS, que em breve deve ser inaugurada. Os Vereadores Adilson Rodrigues da Silva, Ariovaldo 
Lopes Rodrigues parabenizaram o Vereador Alessandro Mendes pela bela iniciativa. O Vereador 
Laerte Mendes parabenizou o Vereador Alessandro pela homenagem ao Dr. Thomaz, mas disse 
também que existem vários nomes de pessoas que se dedicaram muito à Saúde de Iporanga, 
citando vários nomes que também mereciam receber esta homenagem.  Colocado em votação o 
Projeto de Lei Legislativo 005/2017 foi aprovado por unanimidade por todos os Vereadores.  O Sr. 
Presidente solicitou ao Vereador Laerte Mendes que fizesse a leitura  do  Projeto de Resolução 
004/2017” que: “Dispõe sobre a alteração do artigo 123º  da Resolução nº. 002/2001 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Iporanga e dá outras providências” e o colocou em discussão. O 
Vereador Daniel Messias Rocha, autor do Projeto de Resolução, disse em sua fala que entende que 
a Câmara é a Casa do Povo e por essa razão acha que o população também de forma ordenada 
possa do mesmo modo usar a Tribuna desta Edilidade. Explicou com mais detalhes como seria feito 
o uso da palavra constantes do Projeto de Resolução, solicitou apoio aos companheiros para a 
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aprovação do Projeto de Resolução em discussão. Disse que por entender que se fomos eleitos pelo 
povo, o povo têm direito de se expressar e aproximar assim,  a população do Poder Legislativo. O 
Vereador André Luiz Furquim, começou sua fala cumprimentando a todos os presentes e 
manifestando-se totalmente favorável á aprovação do Projeto de Resolução que dá o Uso da palavra 
a população, mas que as pessoas que se inscreverem para uso da palavra que pensem bem antes 
de falar, pois todos são responsáveis pelo que falarem na Tribuna desta Casa. O Vereador Laerte 
Mendes também agradeceu a presença de todos. Disse que devem haver restrições para fazer o 
uso da palavra nesta Casa de Leis, pois já teve experiências como Vereador e funcionário desta 
Casa de Leis,  de pessoas que falaram o que queriam e o que não deviam, disse que têm que haver 
bom senso no que é falado. Terminou sua fala manifestando-se favorável a provação do Projeto de 
Resolução 004/2017. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, também disse que deve haver critérios 
para o uso da tribuna, para fazer criticas ou não, mas que as mesmas sejam coerentes. O Sr. 
Presidente colocou o Projeto de Resolução 004/2017 em votação sendo este aprovado pelos 
Senhores Vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra aos oradores inscritos.O 
Vereador Daniel Messias Rocha Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou agradecendo 
pela presença, comentou sobre a importância do publico nas sessões, explicou o Requerimento de 
sua autoria retirado da pauta, citou que poderá retornar numa próxima sessão. Continuando 
comentou da questão dos funcionários, na luta desde inicio do ano por reposição salarial, citou 
vários funcionários com vencimentos defasados, inclusive os professores e reivindicam o que está 
na Lei, comentou sobre discussões com o Prefeito por melhorias, pois há muita mão de obra 
terceirizada e precisa se valorizar os funcionários efetivos, comentou dos desmandos ocorridos na 
gestão, esclareceu não ser oposição, mas busca dialogar com o Prefeito e auxilio da Câmara em 
melhorias para o município. Comentou sobre a falta de medicamento na Saúde, alertou que pessoas 
não capacitadas decidem a compra de medicamento e material hospitalar não respeitando o 
Secretario de Saúde e se continuar da forma que estão agindo faltará medico no município, citou 
que junto com os demais vereadores esta empenhado nas soluções dos problemas, para oferecer 
serviços de qualidade para toda população, mas aos servidores principalmente, citou injustiça com a 
classe de professores que reivindicam aumento salarial, sendo gasto com professores do Estado 
cerca de dezessete mil reais por mês e depende do Prefeito a renovação ou não do Convênio, citou 
que será quase vinte mil reais por mês, que poderá ser aplicado na Educação, em melhorias na 
merenda, reforma das escolas, na própria valorização dos profissionais de Educação. Comentou que 
não apoia cortes referentes a transporte escolar, mas quer desenvolver uma política de cortes com 
justiça para todos. Orientou a todos, a fazer uso da tribuna livre, para discutir as falhas do Vereador, 
do Prefeito e a trazer ideias novas. São essas suas palavras agradeceu a todos. O Vereador Laerte 

Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre o 
requerimento retirado da pauta para criação de uma CPI, citou que havia participado de uma 
Comissão e julgou bastante pesado, citou a importância da investigação, mas acha necessário 
estarem em comum acordo para não expor os demais vereadores, comentou sobre os trâmites da 
Casa com relação aos Projetos e não pretende deixar passar nada sem ser avaliados pela 
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Comissão, comentou sobre a presença do publico aguardando a aprovação do Projeto pra Revogar 
uma Lei de 2015, encaminhado pra Comissão, esclareceu os Trâmites para votar, outros pela 
aprovação do Requerimento, mas depende da união de todos pelo bem do município. São essas 
suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da palavra, 
Cumprimentou a todos, agradeceu a presença do publico, solicitou o Registro em ata de suas 
indicações verbais, que seja providenciado faixa de pedestre principalmente em frente às escolas 
por estarem apagadas e já houve acidente brutal no local, solicitou apoio ao Vereador Otacílio nessa 
questão e as lombadas tão necessária que havia solicitado anteriormente. São essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos. O Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, 
Cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando a importância da melhoria do salário dos 
funcionários, deixou claro que o aumento necessita atender a toda classe de trabalhadores, pois o 
braçal trabalha no sol e precisa ser valorizado, detalhou a função de todos que correm risco de vida. 
Continuando solicitou varias melhorias a ser feito no Bairro da Serra, comentou que é extremamente 
difícil enfrentar as cobranças diárias dos seus eleitores, mas não tira a razão dos mesmos que 
necessitam de melhorias. Continuando comentou a situação precária que passa o setor da saúde 
com falta de medicamentos, alertou para que se tomem providências. São essas suas palavras 
parabenizou a todos pela presença e desejou boa noite a todos. Em seguida o 
Vereador Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, elogiou a 
presença dos funcionários publico na sessão, comentou sobre a importância do aumento salarial 
para todos, citou a Lei 359 ou ela é pra todos ou não é pra ninguém, esclareceu que seu voto 
antecipadamente é contra e se recorrerem judicialmente que o Juiz resolva, pois o que é para um é para 
todos. Comentou as formas de administrar os contratos de MEI, desvalorizando o funcionário que tem. Em 
vez de capacitar, oferecer cursos, obstrui o mesmo impedindo que cresça.  Continuando comentou que 
esteve em visita a Creche Municipal, criticou a merenda oferecida para as crianças, sendo de má qualidade, 
solicitou ao Prefeito fazer um Planejamento, não licitando a Merenda junho ou julho, mas sim no inicio do ano. 
Continuando comentou sobre a abertura da CPI, comentou que houve um dialogo com o Prefeito, mas a 
situação não será amenizada caso não cumpra com seus compromissos, cobrou melhorias na conduta do 
Prefeito, pois está sendo tachado como oposição, mas esclareceu estar ao lado do povo. Continuando 
comentou sobre o setor de Educação que criou uma lei, mas não se cumpre da mesma forma que os demais 
funcionários, cobrou providencias, se não assinar o Convenio poderá reverter o dinheiro para o professor, 
estão tentando enxugar e não tem onde cortar os gastos, o recurso que recebe só da pra pagar os 
professores, orientou os responsáveis pelo setor de Educação  a deixar para que os professores 
decidam  sobre o convenio,  comentou sobre o Projeto da Secretaria de Cultura, esclareceu que o 
município gasta fora e está perdendo recursos para o município, explicou que criando a Secretaria 
Municipal de Cultura, fica desmembrada da Secretaria de Educação, vem o recurso destinado a 
essa secretaria e comentou a importância da Cultura para o Município, deixou sua explanação 
comentando que está ao lado do povo, estendeu o convite para as próximas sessões e agradeceu a 
todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Andre Luiz Furquim, cumprimentou a todos, 
iniciou suas palavras agradecendo a presença de todos, esclareceu que sendo vereador é tachado 
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como oposição, mas estão apenas tentando consertar o município, citou que ao fiscalizar obras seu 
intuito é prever um futuro acidente. Prosseguindo cobrou o Prefeito de seus compromissos firmados 
em Campanha, esclareceu que se faz uma promessa gosta de cumprir e comentou serem coisas 
simples como consertos de estradas, comentou que se sente envergonhado por não cumprir, 
comentou que o Prefeito ao não atender aos pedidos, não estará prejudicando o Vereador e Sim ao 
povo.  Prosseguindo fez uma indicação verbal solicitando rampas de acesso à Sala do Conto e uma 
Placa de identificação, justificou que acesso atual ser uma escadaria, prejudicando o acesso de 
pessoas com deficiência a leitura. Continuando comentou sobre a questão dos professores, explicou 
sobre as ações trabalhistas, orientou dialogar para chegar a um acordo evitando gastos.  Comentou 
que esteve em visita na Creche Municipal, verificou a necessidade de ventiladores nas salas, mas 
até o presente momento não foi instalado, citou ser uma falta de respeito, pois são crianças a serem 
educadas, com o valor arrecadado no município não justifica a falta de coisas básicas em sala de 
aula. Prosseguindo comentou sobre a Lei 359, comentou que cometeram um erro a ser votada sem 
consultar o jurídico por ser contra a Lei, comentou que não tem como segurar as ações trabalhistas, 
mas sente que o município será prejudicado, pois em precatória previsto para o ano que virá ser 
mais de quinhentos mil reais. Continuando comentou que terá medidas a ser tomadas e atingirá 
bastantes pessoas, deixou claro que no setor da saúde serão contidos os gastos com algumas 
especialidades.  Continuando comentou sobre o convenio que envolve os professores, deixou claro 
que depende da Secretaria resolver a situação que não depende do Prefeito, elogiou se tratar de 
ótimos profissionais, esclareceu que não envolve vereador para decidir sobre o convenio. 
Continuando comentou sobre sua solicitação de Abertura de uma Agencia do Banco do Brasil no 
Município, citou ser inviável e estão estudando a possibilidade da instalação de um caixa eletrônico.  
Solicitou ao Prefeito convenio com Policia Militar para implantação de Câmeras de Segurança para 
evitar transtornos com violação dos caixas eletrônicos. Comentou sobre a doação do terreno para 
Policia Militar, esclareceu a importância do Projeto para melhoria no atendimento do Comando. 
Solicitou auxilio do Presidente da Câmara para instalação de placas de sinalização para atender as 
necessidades dos munícipes e visitantes. Continuando solicitou concurso interno para regularizar as 
situações dos funcionários em desvio de funções. São essas suas palavras 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, iniciou sua fala agradecendo a presença do publico, funcionários da 
Prefeitura, Policia Militar, em seguida relatou um oficio recebido da Casa Civil em justificativa 
solicitação feita através dos Vereadores em cobrança da Promessa feita pelo Governador para 
pavimentação da Estrada que liga Iporanga ao Bairro da Serra, em resposta explicou que tal 
solicitação se encontra Registrada no Programa de Obras do Departamento de Estrada de Rodagem 
(DER), mas sem previsão orçamentária, ou seja, não tem recurso. Continuando fez um convite a 
todos para Audiência Publica da Saúde, citou a importância de acompanhar a demanda 
orçamentária, comentou sobre a falta de orçamento para termino do Posto de Saúde do Bairro 
Castelhanos, esclareceu que a Prefeitura não tem orçamento previsto pra termino da obra. 
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Continuando elogiou a explanação dos colegas vereadores sobre melhorias no salário dos 
servidores, relacionou varias classes que necessitam ser valorizada e comentou sobre a defasagem 
do salário em comparação com anos anteriores.  São essas suas palavras, desejou boa noite a 
todos. Nada mais havendo a tratar. O Senhor Presidente deu por encerrada a presente 
Sessão. 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 outubro de 2017.   
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