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Ata da segunda Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  02 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 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 solicitou ao Sr. Secretário 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 fez a leitura dos Projeto de Lei 004/2017; “Que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional  especial , alteração na LDO de 2017 e alteração do 
Plano Plurianual e dá outras providências. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 004/2017 em 
discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, fez explanações a respeito Projeto de Lei 
004/2017, dizendo que esse recurso financeiro está a disposição do município desde 2016, é que é 
um recurso do Ministério dos Esportes recurso este conseguido através do Deputado Bolsonaro e 
será destinado para aquisição de cinco academias de ginástica e outros materiais esportivos. O 
Vereador Laerte Mendes cumprimentou a todos os presentes e fez dele as palavras do Vereador 
Adilson Rodrigues dizendo da necessidade de se fiscalizar a implantação dessas academias, 
parabenizando também o Deputado Jair Bolsonaro pela concessão desses equipamentos. O 
Vereador Alessandro Mendes , cumprimentou a todos os presentes e disse em suas palavras que a 
licitação desses equipamentos será realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, e deixou claro para que 
todos ficassem sabendo que só não foram licitados as tabelas de basquete e o placar eletrônico. O 
Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 004/2017 em votação sendo este aprovado por todos os 
vereadores. O Sr. Presidente falou a todos que atendendo o pedido do Presidente da Comissão de 
Economia Vereador Laerte Mendes e do Presidente da Comissão de Justiça e Redação Vereador 
Adilson Rodrigues da Silva, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei 003/2017, também  
Comissão de Obras, Serviços e Atividades Privadas e Meio Ambiente, para que esta também exare 
Parecer sobre o Projeto de Lei 003/2007. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos Oradores 
Inscritos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, 
Presidente, Nobres pares e publico presente, iniciou sua fala justificando o parecer das Comissões 
referente ao Projeto 003/2017, solicitando abertura de Credito Adicional no valor de setenta mil reais 
para conclusão da obra do Centro de Informações Turístico, comentou que após dialogo com o atual 
Engenheiro o qual expôs a necessidade do credito devido um erro na Planilha elaborada pelo 
Engenheiro anterior, solicitou providencias em relação à correção da Planilha para averiguar a real 
necessidade do Credito para termino da Obra, caso comprovada a necessidade do Credito será 
votado para atender a necessidade do município. São essas suas palavras desejou boa noite a todos. 
O Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, iniciou suas palavras explicando que o Projeto 
003/2017, não foi retirado da pauta, mas encaminhado para Comissão de Obras, citou que estão 
atentos, todos os membros das Comissões estão preocupados, comentou que setenta mil reais ser 
um valor alto e justificar um erro de cento e cinquenta metros quadrado e na Planilha consta mais 
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cento e sessenta e quatro metros quadrado é muita diferença, não concorda que o Engenheiro tenha 
errado numa obra de pequeno porte, errar cento e sessenta e quatro metros de telhado, não tem 
como justificar e tem certeza que não houve erro, Justificou que após a reunião no mesmo dia ter 
consultado o Vice- Prefeito a pessoa que fez o telhado e esclareceu que esse tipo de erro não ocorre. 
Diante dessa situação se aprovar o Projeto sem melhores esclarecimentos qualquer cidadão denuncia 
fica ruim pra todos. Solicitou aos vereadores usar o tempo suficiente, parabenizou os Vereadores 
Adilson e Otacílio Presidentes das Comissões, esclareceu que se as comissões der Parecer favorável 
será por fiscalizar da maneira que tem que fiscalizar. Prosseguindo comentou que esteve na cidade 
de Barra do Turvo, que o Prefeito também esteve lá para resolver a situação do lixo do Município, que 
hoje está sendo coletado e levado para a cidade de Barra do Turvo, comentou a situação que estava 
o lixo da cidade na segunda – feira feriado do Carnaval, o Centro da cidade, a Praça Luiz Nestlehner 
em frente ao antigo Prédio da Câmara estava quase interditada a Rua, comentou que a cidade de 
Iporanga todos deseja que se torne uma Estância Turística, mas se não tratar do lixo, citou ficar 
complicado. Continuando comentou que em reunião com o Prefeito Valmir, o Prefeito de Barra do 
Turvo discutiu a situação do lixo, solicitando que o Prefeito pague as horas de maquinas para abrir as 
valetas onde são depositados os lixos, concorda com a solicitação do Prefeito de Barra do turvo e 
citou que cabe a todos fiscalizar quanto vai ficar isso para o Município. Comentou que vai fiscalizar, 
 em conversa com a Secretaria Quischiline solicitou dar uma solução para o lixo, pra não ficar só na 
conversa e nunca se concretizar, comentou que são três etapas para solucionar a questão do lixo, a 
primeira foi liberada, está em tramites para resolver as duas outras barreiras para que o lixo seja 
depositado no Bairro Caracol, citou que isso tem que ocorrer o mais rápido possível. Continuando 
comentou sobre a ponte do Bairro Pilões, citou que já foi licitada a madeira, elogiou que o ganhador 
da licitação o Zé da Hora ser de Iporanga, pois está tendo transparência adequada. Continuando citou 
a Ponte do Ribeirão, comentou sobre a preocupação dos Vereadores Andre e Daniel Messias, que 
necessitam de um Gabião com emergência, pois se encher meio metro o Rio não tem como passar, 
em sua opinião tem que comprar esses dois gabiões no valor de quatro a cinco mil reais para sanar 
esse problema por algum tempo até que a Ponte seja construída. Continuando comentou também 
sobre a Ponte do Bairro Taquaruvira, citou que está em andamento e só poderá adiantar o pagamento 
após liberação e a entrega do material que será utilizado na obra, cerca de quarenta a cinquenta por 
cento será liberado ao fornecedor. Continuando comentou sobre as festividades do Carnaval na Praça 
Luiz Nestlehner, não se inteirou o valor que custou o evento, na próxima sessão vai expor o valor 
gasto, comentou que em dia de carnaval se canta musicas de carnaval e não musicas de forró e nem 
mesmo musica sertaneja, em sua opinião não tem haver com o evento, citou que ouviu rumores que o 
contrato da banda ficou no valor de quatro mil reais. Prosseguindo Parabenizou o Advogado da 
Câmara, estão se conhecendo aos poucos, citou que a comissão deu parecer no Projeto de cento e 
noventa e cinco mil, em vinte anos conhecendo de Câmara nunca viu um parecer tão bem escrito, 
muito bem redigido. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador Alessandro Mendes 

Rodrigues faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, Membros da Mesa, os Munícipes, iniciou sua 
fala, agradecendo ao Deputado Nilton Tatto, esteve com ele no mês de janeiro, juntamente com o 
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Vereador Adilson e Vereador Laerte, citou que foi entregue um Projeto ao Deputado solicitando 
Material para uso no Departamento de Saúde no valor de Cem mil reais e a solicitação foi atendida e 
o valor vai ser disponibilizado para o município. Continuando comentou sobre o lixo, o aterro sanitário, 
elogiou as palavras do Vereador Laerte referente ao assunto, citou ser preciso, no alvo, direto, pois já 
passou da hora de ter um desfecho, comentou que a população está cansada de somente ouvir e não 
ter uma solução para o problema, citou que esteve em conversa com a Secretaria Quischiline, a 
mesma o explicou que está em processo administrativo e a burocracia que envolve todo processo que 
se dividiu em três etapas que já foi liberada pelo CETESB e ainda faltam mais duas que está em 
andamento para encerrar esse processo e resolver os problemas com aterro sanitário que ficará no 
Bairro Caracol, porém citou ser contra o aterro sanitário ser na entrada da cidade, sugeriu ao Prefeito 
e demais vereadores para conversar com o meio ambiente, pois o PETAR toma conta de setenta por 
cento do território não custa nada para o Parque ceder um espaço para atender as necessidades do 
aterro sanitário, mas como está em andamento os tramites para legalização no Bairro Caracol não 
terá como mudar, deixou um alerta para que se tomem providencias para atender as necessidades 
que ocorrerá após vinte anos, quando não puder usar o aterro do Bairro Caracol, solicitou parcerias 
com o parque, pois acredita que sessenta do lixo do município vem do Bairro da Serra com o Parque, 
nada mais justo ocorrer essa parceria, a Preservação que o Parque exige ocorre naturalmente, mas 
entende que o Parque tem que colaborar também, citou que vai formalizar essas questões de parceria 
com o Rodrigo, pois ficar só com a arrecadação do Dinheiro Verde para o município é pouco. 
Continuando comentou que apoia o vereador Laerte na solicitação da Prestação de Contas do 
Carnaval, porque ouviu muita reclamação, na questão do horário, pois muitos pais aguardavam com 
crianças e não tinha musica na Praça, comentou que quer fazer parte para acompanhar essa 
prestação de contas. Continuando comentou que está para iniciar a Festa da Vila São José que 
ocorrerá no mês de março, citou que vai conversar com os organizadores do evento para acompanhar 
o desfecho do evento que já se encontra em andamento, por se tratar de uma festa tradicional do 
município. Voltando ao assunto de lixo, comentou estar terminando, mas haverá outro problema, no 
cemitério não há espaço para atender a demanda de óbitos do município, deixou de antemão que 
esteve pesquisando ossários depósitos onde são guardados ossos de pessoas, dessa forma 
liberando espaço no cemitério. Continuando agradeceu a equipe da Câmara que até o momento 
estão sendo atenciosos, agradeceu o Presidente Ariovaldo, o Advogado, agradeceu a atenção de 
todos. Continuando deixou registrado suas condolências a família da Senhora Joelma pela tragédia 
que ocorreu com o Pedro, em nome dos vereadores e familiares. São essas suas palavras agradeceu 
a todos. O Vereador Daniel Messias Rocha faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, Senhor 
Presidente, Nobres Colegas e publico presente, ao iniciar sua fala citou que não pode só criticar, mas 
juntos buscar medidas para solucionar os problemas, espera que suas solicitações sejam atendidas 
dentro das possibilidades, do Prefeito, do Secretario de Obras, deixou registrado também sua 
preocupação com a questão do lixo, como já havia sido falado, sua preocupação é a mesma e citou 
que houve falha dos responsáveis pela coleta no feriado, a cidade ficou muito suja, com muito lixo, o 
Bairro da Serra também, que houve muita reclamação, solicitou dentro das possibilidades que esse 
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tipo de erro não volte a acontecer, citou que virão outros feriados, sabe-se que nos feriados aumenta 
a população da cidade e as secretarias tem que se preparar para atender a demanda, além do lixo no 
feriado do Carnaval houve varias reclamações que foram expostas na tribuna, e aproveitando o 
assunto solicitou ao Prefeito e ao presidente da Câmara responsável a maioria das vezes por repasse 
de recurso para as festividades, que olhassem com atenção para as Igrejas Evangélicas do Município, 
concorda que todos gostam de festa, como evangélico não é contra quem gosta, mas destacou que 
as Igrejas Evangélicas prestam um papel muito importante para a sociedade, citou alguns exemplos 
dentro do Município pessoas que estão recuperadas através do evangelho, deixou registrado que 
dentro das possibilidades sendo do interesse de alguma Igreja de realizar eventos ou participar de 
algum evento tenha apoio, sendo da mesma forma que é atendido para as festividades, sejam 
atendidas as Igrejas em reconhecimento ao trabalho que desenvolve, pois em nenhum lugar será 
melhor para se recuperar um ser humano. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida o 
Vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, agradeceu primeiramente a Deus, 
iniciou sua fala comentando sobre a Ponte do Bairro Pilões, citou que ouviu muitas criticas referente à 
ponte, mas já foi feita a licitação Graças a Deus, citou que parecia impossível acontecer, pois até 
abaixo assinado no ano anterior foi feito para solicitação de providencias com a Ponte, agradeceu o 
apoio dos colegas, espera que iniciem a obra o mais breve possível para resolver os problemas, pois 
já ocorreu acidente com um aluno do Bairro, considerou grave, mas infelizmente essas coisas tem 
que acontecer para se tomar providencia, solicitou que estejam atentos a esses casos para que não 
se repita, solicitou apoio para fazer um bom trabalho, aproveitando o assunto da ponte comentou 
também das situações das estradas, citou ter aluno no Bairro Pilões que anda cerca de um quilometro 
para chegar no transporte escolar, como residente do Bairro participa de todo sofrimento das famílias 
das crianças que saem de casa as cinco horas da manhã, citou ser um problema que necessita ser 
solucionado devido o transtorno que causa na vida das pessoas evitando que aconteça uma tragédia 
a qualquer momento. Solicitou união e apoio dos vereadores com relação às melhorias das estradas 
para que não se repita o que houve na Gestão passada, se desculpou com Adilson e Ariovaldo 
vereadores reeleitos, mas a manutenção e reparos das estradas são iniciadas e nunca terminadas 
devido abandono para atender outros Bairros. Solicitou aos demais vereadores para fazer reuniões 
com representantes dos bairros para que no momento que a máquina atender as demandas dos 
Bairros exigirem que termine os reparos evitando maiores gastos, solicitou apoio do Prefeito e 
vereadores para atender as necessidades dos Bairros do município como um todo não só para 
atender o bairro onde reside, para facilitar o acesso de idosos, crianças, atendendo as necessidades 
de todos. São essas suas palavras agradeceu a todos. Em seguida faz uso da tribuna o 
vereador André Furquim, cumprimentou a todos, nobres colegas, Senhor Presidente, iniciou se 
desculpando por suas palavras na sessão anterior, citou que sua intenção, seu intuito é resolver os 
problemas e buscar recursos para o município. Iniciou sua fala agradecendo ao Secretário Sergio 
Rodrigues Bastos que se prontificou a fazer uma vistoria de tudo que precisa ser feito para atender as 
solicitações do Bairro, a Secretária do Meio Ambiente se comprometeu a estar resolvendo os 
problemas da Guarita até a ponte de cimento que também causa transtorno devido ser área do 
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Parque, não se pode passar maquina, mas o turista pode explorar, o morador que reside no local  por 
muitos anos não lhe é permitido o acesso amparado pela Lei Federal, citou que confia no Secretário 
Sergio e está confiante que providencias serão tomadas, complementando a fala do vereador Sidnei, 
solicitou a conclusão do trabalho ao atender suas solicitações, pois fazendo em etapas acaba não 
fazendo nada, solicitou iniciar e fazer até o fim. Comentou com relação a ponte, solicitou providenciar 
uma ponte de emergência, pois o recurso depende da disponibilidade do governo do Estado e só 
Deus sabe quando vai ser construída a ponte, e a população sai perdendo com isso, a área faz parte 
do Roteiro Turístico do Município, mas está sendo dispensado por falta de acesso ao local, as 
pessoas com problema de saúde residentes do Bairro não tem como ser transportado e há no local 
pessoa com mais de cem anos de idade, citou não ser oposição mas se não tomar providencias vai 
cobrar os quatro anos de sua gestão. Continuando comentou sobre o Projeto referente ao Portal, citou 
não ser Engenheiro, mas qualquer pessoa constrói uma casa, sabe o que se utiliza na obra desde 
vaso sanitário, porta, janela, citou não aceitar que um engenheiro esqueça esses detalhes, como 
membro da Comissão solicitou esclarecimento, pois se trata de erro não justificável, cento e sessenta 
metros de telhados com o dobro da medida, esclareceu que vai ser terminada a obra, que não vai 
ficar sem termino, pois é prejuízo para o município, em quase trezentos mil reais e trata-se da entrada 
da cidade, um portal, vai ser o cartão postal da cidade. Solicitou apoio dos demais vereadores, para 
resolver essa questão o mais breve possível. Continuando comentou que em dialogo com o Vereador 
Adilson se inteirou sobre o andamento da liberação do asfalto do Bairro da Serra projeto que já está 
bem encaminhado que se encontra na Secretaria de Transporte, comentou que tem vários Projetos 
parados aguardando liberação em São Paulo, solicitou apoio para agilizar a liberação desses Projetos 
que poderá ficar esquecido na pasta do Governo, se não cobrar automaticamente vai ficar 
engavetado entendendo que o município não tem interesse. Em aparte o vereador Adilson comentou 
que já enviou e-mail para a Secretaria da Casa Civil, onde o Deputado Samuel Moreira Secretario 
Chefe, solicitando uma audiência com todos que queiram participar para batalhar, brigar juntos, para 
liberação dessas emendas que foram anunciadas entre outras demandas para o Município. 
Continuando o Vereador Andre comentou sobre as Academias que foram licitadas, espera que sejam 
instaladas de forma correta, que não fiquem no Almoxarifado um ano ou dois anos pra ser instaladas, 
solicitou manutenção nos equipamentos que já estão instalados, por se tratar de equipamentos caros, 
não deve deixar estragar, tratando se de Patrimônio da população deve ser bem cuidado. 
Continuando comentou sobre o cemitério, citou que em conversa com o Prefeito solicitou providencias 
rápidas, evitando construir outro, pois uma licença demora cerca de quatro a cinco anos e são coisas 
simples de se resolver. Continuando comentou sobre o Carnaval, solicitou ao Prefeito que crie uma 
Comissão de Festas, que tenha pessoas voluntarias do município que decidam o que é melhor, 
expondo o que a Prefeitura pode gastar para que procurem Patrocínios, as festas existem, sabem-se 
as datas, solicitou organização para que os eventos se realizem com qualidade, evitando queixas da 
população. Continuando citou que foi disponibilizado para a saúde equipamentos de fisioterapia, citou 
ser gratificante ver aparelhos novos no setor de fisioterapia, parabenizou o setor e justificou que a 
compra foi feita com recurso resgatado que estava perdido. Respondendo a questão levantada no 
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setor da Saúde com relação ao Projeto que eleva ao teto Maximo a insalubridade para pessoas que 
trabalham no setor da saúde, comentou que se inteirou do assunto e o referido Projeto ainda não foi 
votado por falta de perito para analisar o grau de cada funcionário, vai propor ao prefeito a 
contratação do perito para dar continuidade à regularização dessa perda de cerca de dezoito por 
cento na gratificação, que ajudará a todos. São essas suas palavras, agradeceu 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 de todos, 
agradeceu aos funcionários da Casa, iniciou sua fala, retratando publicamente a cerca de suas 
palavras proferidas na sessão do dia dois de março de dois mil e dezessete, no momento em que 
relatou o acidente envolvendo o veículo da Casa, citou alguns motoristas da Prefeitura que já tiveram 
a infelicidade de estar envolvidos em acidente citando como exemplos os competentes motoristas 
Felipe Vieira Soares e Laerte Mendes que lamentavelmente, estiveram envolvidos em acidentes, 
explicou que sua intenção foi de dar um exemplo, que até mesmo com excelentes motoristas em 
menor proporção tiveram acidentes, citou envolvendo o motorista da Câmara o qual afirma ser um 
excelente profissional pediu desculpa aos valorosos motoristas Felipe Vieira Soares e aos demais 
motoristas que se ofenderam com suas palavras, sua intenção era de dar exemplo e não de apontar 
uma possível falha, a qual não cabe a ele avaliar. Continuando agradeceu o Parecer das Comissões 
dos Presidentes Laerte Mendes e Adilson, referente ao Projeto 003/2017, sobre o Portal, achou 
correto ser encaminhado para as Comissões de Obra e Meio Ambiente, por se tratar de uma falha do 
Engenheiro, que infelizmente ocorreu, solicitou que se tome providencias, para que a Obras seja 
acabada. Continuando comentou sobre a estrada do Bairro Pilões, que estava boa, sendo elogiada 
pelos vereadores, mas com as chuvas já está ruim, comentou que esteve também no Bairro 
Taquaruvira, Praia Grande, a estrada está precisando de reparos, solicitou ao Prefeito tomar 
providencias. Continuando falou sobre a situação do lixo, comentou que a coleta no feriado não foi 
realizada devido à falha dos motoristas, solicitou ao Secretário de Obras e Prefeito para fazer um 
cronograma para atender a demanda do lixo, organizando por escala para que haja coleta do lixo 
todos os dias, mantendo a cidade limpa. São essas suas palavras agradeceu e desejou uma 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 02 de março de 2017.   
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