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Ata da quinta  Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  17 de 
abril 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, 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 colocou o requerimento verbal de dispensa da leitura da Ata da quinta Sessão 
Extraordinária e da Ata quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga que 
colocado em votação foi aprovado pelos  vereadores. O Sr. Presidente  colocou a Ata da 
quinta Sessão Extraordinária e da quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga 
em votação sendo estas aprovadas  por todos os vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura 
das Indicações da Pauta do Dia. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 003/2018 
que “Altera o artigo 99 da Lei Orgânica para constar publicações em endereço eletrônico 
institucional” e o colocou em discussão. O Vereador Laerte Mendes no uso da palavra disse 
que o Projeto em questão se refere a alterações na Lei Orgânica do Município e é necessário 
ser votado em dois turnos com interstício de 10 (dez) dias, disse que o Projeto trata de 
obrigação da publicação na íntegra no Site da Prefeitura Municipal de Iporanga de Leis e 
Decretos, manifestando-se favorável a aprovação do Projeto de Lei. Colocado em votação o 
Projeto e Lei   003/2018. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os 
Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto e Lei  009/2018 que “ Autoriza o 
município de Iporanga a celebrar convênio com a Cooperativa Agroindustrial Solidária - 
COOPERASOL e dá outras Providências. O Vereador Adilson Rodrigues no uso da palavra 
agradeceu a todos os presente e disse que o projeto de trata do convênio que se refere a 
cessão do trator à Cooperativa acima mencionada situada no bairro castelhanos e visa 
melhorar os trabalhos da Cooperativa, explicando a todos os objetivos da cessão do trator em 
questão. Solicitando o apoio dos colegas na aprovação do Projeto. Todos os Vereadores 
teceram comentários a respeito do referido Projeto de Lei. Colocado em votação o Projeto de 
Lei 009/2018 foi aprovado pelos Senhores Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do 

Projeto de Lei 010/2018 que “Dispõe sobre a municipalização e nomeação de estradas 
descritas”  e o colocou em discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva , no uso da 
palavra falou a todos e pediu que se registra-se em Ata que esta faltando a nomeação da 
estrada do capinzal. O Vereador Laerte Mendes também fez explanações  a respeito do 
Projeto. O Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues também fez comentários a respeito do Projeto 
de Lei e sua importância manifestando-se favorável ao referido Projeto. Colocado em votação 
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o Projeto de Lei 010/2018 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Sr. 
Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 011/2018, que Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial. O Vereador Laerte Mendes no uso da palavra se explanou dizendo que 
este crédito adicional só está sendo encaminhado a esta casa de Leis pelo fato desta Câmara 
Municipal ter feito uma emenda ao Orçamento para o exercício de 2018, baixando de 30% por 
cento para 10% por cento o limite para o Executivo abrir créditos adicionais sem a autorização 
do Legislativo. Os Vereadores também teceram comentários a respeito do presente Projetos 
de Lei, dizendo que o crédito aberto são de transferências oriundas de Recursos do SUS. 
Colocado em votação o Projeto de Lei 011/2018, foi aprovado por todos os Vereadores.    O 
Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 012/2018 e o colocou em discussão. O Vereador 
Laerte Mendes disse que o crédito de R$ 53.000,00  será destinado para drenagem da área 
urbana, mas uma vez ressaltando a importância de ter se diminuído de 30% por cento para 
10% por cento o  limite para se abrir créditos adicionais sem a aprovação dessa Casa. O 
Vereador Daniel Messias Rocha no uso palavra chamou a atenção do Prefeito Municipal 
dizendo que no ano passando os créditos adicionais estão sendo votados e aprovados nesta 
Casa de Leis, mas gostaria de ver também as obras acontecendo, sendo que o recurso já foi 
aprovado por esta Casa. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 013/2018 e o colocou 
em discussão. O Vereador André Luiz Furquim disse que infelizmente iria votar contra o 
crédito Adicional em questão. Disse que esteve fazendo uma visita numa Escola do Bairro 
Ribeirão de Ensino Básico da pré-escola fundamental, sendo que na escola citada não se têm 
dinheiro nem para consertar a descarga no banheiro da escola por falta de materiais que 
custam um ninharia e ele hoje vai votar um crédito adicional de  R$ 88.282,00 (oitenta e oito 
mil duzentos e oitenta e dois reais) para pagamento de transporte de curso técnico se nem o 
básico estamos fazendo? Disse que infelizmente iria votar contra. O Vereador Daniel Messias 
Rocha disse que essa questão do ensino técnico é bastante complicada e concorda com o 
nobre companheiro André em partes, mas temos de tentar ser coerentes, falou que sabe da 
situação da Educação básica. Disse que é necessário se pensar com carinho nesta questão, 
pois muitas pessoas  estão no meio do curso e se cortamos o recurso para o ensino técnico 
neste momento fica uma situação difícil para estes estudantes, manifestando-se favorável ao 
Projeto de Lei. O Vereador Adilson se manifestou também dizendo ser favorável ao Projeto 
para que estes alunos que começaram a fazer os cursos não sejam prejudicados. O Vereador 
Laerte Mendes também  manifestou-se sobre o Projeto dizendo que é necessário se dar mais 
atenção ao ensino básico. O Vereador André disse que não é contra de forma nenhuma as 
pessoas que fazem o curso técnico disse somente que se preocupa primeiramente com o 
Ensino Básico, para melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade. O Vereador Laerte ao 
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final de sua palavra manifestou-se favorável ao Projeto de Lei em questão. O Vereador Sidnei 
Rocha também fez explanações a respeito do Ensino Técnico, concordou com o Vereador 
André, manifestando contrário ao referido Projeto de Lei. Colocado em votação o Projeto foi 
aprovado pela contagem de 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contrários: Vereadores 
André Luiz Furquim e Sidnei Rocha. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 

014/2018 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional”. O Vereador André Luiz Furquim 
em suas palavras disse que esse crédito adicional é uma promessa o Governador em 
exercício Marcio França e temos que orar muito para que esses recursos venham mesmo 
para o município. O Vereador Adilson Rodrigues também fez comentários a respeito da 
promessa do Governador em encaminhar esses recursos de mais três milhões, mas disse que 
se vier a metade desse dinheiro para melhoramento de nossas ruas, como disse o Vereador 
André já esta de bom tamanho. O Sr. Presidente fez a Leitura do Projeto de Lei Legislativo 
005/2018 que “Dispõe sobre a recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de 
Iporanga” e o colocou em discussão. O Vereador Daniel Messias Rocha disse tentar ser 
coerente em seu voto, disse então ser contra o projeto e se justificou  pelo fato de que seu 
voto não atinge a todos e disse que cobrou e vem cobrando da Prefeitura postura em relação 
a funcionários que não cumprem seus horários corretamente. Pediu desculpas aos 
funcionários da Câmara que cumprem seus horários corretamente, manifestando-se contrário 
ao Projeto de Lei Legislativo 005/2018. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo 
005/2018 foi aprovado pela contagem de 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contrários, 
Vereadores Daniel Messias Rocha e Alessandro Mendes Rodrigues. 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, iniciou sua fala, solicitando o Registro em Ata de suas 
Indicações Verbais, solicitou a instalação de uma academia ao Ar Livre, para atender a 
comunidade do Alto do coqueiro, comentou que estão disponíveis quatro academias para 
instalação, gostaria que o Prefeito atendesse a necessidade dos moradores da Vila. 
Continuando com as indicações, solicitou atendimento de Urgência nos reparos da Estrada do 
Bairro Nhunguara, citou que estão com muita dificuldade para transitar no bairro devido à falta 
de manutenção. Deixou claro que os reparos são necessários e não abrange a Estrada em 
geral, mas nos trechos mais precário devido às chuvas. Solicitou em seguida melhoria nas 
faixas de pedestre próximo a Escola José Maciel, na Pré Escola, Balsa do Poço Grande e 
Bairro Jurumirim, citou a importância da faixa para atender aos motoristas e os munícipes que 
utilizam o local. Continuando cobrou providencia na Construção do muro na Escola José 
Maciel com urgência, justificou que não se deve esperar pelo acontecimento de acidentes 
para se tomar providencias, alertou sobre os riscos de se trabalhar com crianças sem 
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proteção. Em seguida pediu melhorias na Guarita em frente ao Assis, solicitou que se faça um 
contra piso para atender as necessidades dos alunos nos dias de chuva que passam por 
transtornos devido à umidade no local. São essas suas palavras, desejou boa noite a 
todos.  O Vereador André Luiz Furquim faz uso da palavra, cumprimentou a todos, inicia sua 
fala questionando a falta de Planejamento que ocorre na Administração na Área de Educação, 
citou gastos excessivos com transporte com Cursos Técnicos, enquanto falta muro nas 
escolas, reparos em portas, caixas d'águas, sifão, citou que não tem nada contra o ensino 
Técnico, mas tem que começar pelo alicerce, fazer o básico, comentou que as coisas só 
acontecem se o vereador for solicitar diretamente com o Prefeito, mas esquece e volta a 
acontecer, comentou que são coisas simples, mas não são concluídas, citou que solicita 
melhorias desde inicio de seu mandato e até o momento não mudou nem uma lajota. 
Continuando comentou sobre suas sugestões para aproveitamento da Equipe de Frente de 
Trabalho e a falta de organização na contratação, pois não há desempenho do serviço para 
melhorias no município.  Continuando comentou que não adianta vir o recurso da Estância 
Turística, se nem buracos que há nas ruas do município é feito, deixou claro a importância de 
administrar corretamente para obter resultados. Continuando elogiou a conclusão da Obra da 
Ponte do Ribeirão e Unidade Básica de Saúde do Município, concluiu que são três milhões de 
reais investidos no município, elogiou o Governador pela qualidade das Obras. Concluindo 
comentou que deve ser feito Requerimento para atender as escolas e professores em 
melhorias na área de Educação, solicitou apoio de todos para atender essas demandas. São 
essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o Vereador Daniel Messias 
Rocha, faz uso da Tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre a 
Educação e parabenizando a atitude da Secretária de Educação que atribuiu mais um 
professor para amenizar os problemas com o ensino fundamental no Bairro da Serra, citou 
inúmeros problemas relacionados à Educação precisando ser solucionados e comentou ser 
vergonhoso o que ocorre nas escolas, falta de estrutura, falta de Professor e falhas na 
Merenda Escolar. Solicitou apoio de todos, pois os problemas continuam e precisam ser 
solucionados e os alunos são prejudicados na questão do ensino. Continuando comentou 
sobre o Esporte Municipal, citou que conversou com o Prefeito umas dez vezes, no entanto 
nada aconteceu, comentou ser uma vergonha, sabendo que mora numa cidade com poucos 
atrativos e o esporte já esteve melhores em outras gestões, comentou que o Prefeito Valmir 
tem deixado a desejar nessa questão e hoje para se realizar qualquer campeonato ou torneio, 
o pessoal faz no peito, pois não tem apoio, solicitou que seja colocada uma pessoa 
competente para dirigir o esporte, citou que se gasta recursos com outras coisas e o esporte 
fica á Mercê, comentou que no setor há pessoas demais a toa, sem fazer nada e o esporte 
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está largado, solicitou ao Prefeito, ao Secretario da Educação que nomeie uma pessoa 
competente, para dar ocupação às crianças, que estão se perdendo com outras coisas 
oferecidas a elas na rua, tudo porque o Poder Público deixa de fazer a sua parte, citou que os 
problemas são inúmeros, mas com um pouco de Critério e de responsabilidade dá pra 
melhorar o esporte, da pra melhorar a Educação, dá pra melhorar o Turismo e a Cidade vai 
estar melhor, a população estará melhor e sempre diz que o lucro do município é como se 
fosse uma empresa, pois toda empresa visa lucro e o lucro do município tem que ser 
qualidade de vida para todos, qualidade no ensino, qualidade no esporte, comentou que essa 
Gestão não tem outra como referência, que sua referência é ela mesma, antes as outras 
Gestões tinha as anteriores como Base, mas não é o caso, pois já está no segundo mandato, 
entrando sexto ano e tem que melhorar, citou que o que fez Até o momento pode ser usado 
como base e ver o que deu certo e o que não deu e tem que tomar providências urgentes, 
solicitou o registro em Ata e quer soluções com urgência nessa questão, pois o esporte está 
jogado as traças, essa é a realidade e espera que as coisas comecem a acontecer, porque o 
tempo está passando e não espera, almeja dias melhores a população de um modo geral, 
defendendo sempre que todos são iguais, Perante a Lei, então cobrou uma administração 
para todos, com seriedade e com certeza as coisas vai começar acontecer, a cidade vai estar 
melhor e todos estarão ganhando com isso. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O 
Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou 
sua fala comentando que trabalha com o Turismo e sempre é cobrado em melhorias para o 
Município, deixou claro que muita coisa precisa ser melhorada, deixou claro que o município 
sendo contemplado com o MIT não se pode cruzar os braços, pois se não melhorar, não tem 
futuro. Continuando agradeceu o apoio de todos no mutirão do Bairro Anta Gorda, elogiou 
pelo trabalho, parabenizou a todos que participaram do mutirão do Bairro Descalvados, 
reuniu-se cerca de quarenta pessoas, parabenizou também o Secretario de Obras e o Senhor 
Prefeito pelos reparos na estrada do Sitio Novo, citou ser um sonho, pois já se passaram 
vários mandatos e hoje a Estrada com tempo bom chega a Casa do morador José Moura que 
é acamado e há alunos no local. Espera que a obra seja concluída e que outros Bairros sejam 
atendidos. Continuando comentou sobre o PAA, que após expor em Sessão o Bairro da Serra 
foi atendido. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O Vereador Sidnei 
Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo o Engenheiro 
Dhiordan pela atenção disponibilizada na Vistoria da Escola do Bairro Pilões e Bairro Maria 
Rosa e também na Ponte, espera que não fique só no papal, mas agradeceu a iniciativa, 
justificou que a Ponte do Bairro Pilões precisa de manutenção e reparos e o Engenheiro está 
com dificuldades para realização da obra, solicitou apoio dos vereadores nesta questão, pois 
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estão muito graves os problemas com a Ponte que mede 34 metros por cinco de largura, 
esclareceu que se perder a Ponte não vai conseguir por outra no local. Citou que a Ponte foi 
comparada a uma laje, mas é de grande valia para a população, solicitou providencias com 
urgência, pois no Verão tem chuvas fortes dificultando os reparos e a Ponte pode desabar. 
Continuando comentou sobre as dificuldades nas escolas com forros, alambrados e demais 
reparos necessários. Em seguida cobrou melhorias no Bairro Jurumirim, explicou que os 
alunos da Pré Escola estão passando por dificuldades nos dias de chuva que estão sem 
abrigo para esperar o transporte escolar, solicitou a construção de uma guarita para amenizar 
a situação, pois se fecha a escola local e não tem condições para construir uma guarita. 
Continuando solicitou a construção de uma guarita do outro lado da balsa no bairro Bento 
João, justificou que já foi solicitado em mandatos anteriores e concluiu ter muitos moradores 
no local que necessita da guarita. Explicou varias demandas a ser atendidas no local, desde 
estradas e conclusão de reparos. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O 
Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
comentando que esteve em visita ao setor do Almoxarifado e se deparou com muita sujeira, 
descreveu o abandono do local com gramas altas e salas sem limpar, solicitou dos 
encarregados providências para melhorias no local, citou que tem equipamentos no tempo a 
seis meses. Continuando comentou que esteve na Estrada de Apiaí e elogiou o serviço feito 
pelos funcionários municipais. Em seguida comentou sobre as obras no Estádio José 
Cassiano, referente à cobertura da arquibancada, solicitou apoio para melhorias no local. Em 
seguida cobrou providencias com funcionários que não trabalham, citou não ser justo 
funcionário não trabalhar e receber seus honorários descreveu uma situação em que o 
funcionário está sem trabalhar desde inicio do ano, mas recebe seu salário sem cortes, 
orientou a Casa a formular uma denuncia para não deixar mais isso acontecer. Continuando 
cobrou os funcionários da Frente de Trabalho, sendo contratadas cinquenta pessoas e não 
houve melhorias na limpeza do município, deixou claro que não houve participação política 
nas indicações dos funcionários, mas solicitou atenção de todos nesta questão, pois a 
demanda necessária não está sendo atendida, espera providencia ou solicitará através de 
requerimento a listagem de todas as pessoas inclusa pela Frente de Trabalho para 
acompanhar o trabalho de todos. Solicitou apoio dos demais Vereadores em suas 
solicitações. 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, agradeceu pela presença, iniciou agradecendo aos Vereadores pela aprovação dos 
Projetos, elogiou a Obra da Unidade básica de Saúde, comentou a importância da Obra para 
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o Município. Continuando fez comentários sobre a falta de melhorias nas ruas e a falta de 
pavimentação com lajotas, citou como exemplo parceria com morador que necessita dos 
serviços de pavimentação e com iniciativa tomou providencias. Continuando cobrou a 
reciclagem do lixo no município, orientou a Prefeitura criar parceria com a População para 
reciclar e obter benefícios ao município. Continuando comentou sobre a solicitação da Guarita 
do Bairro Poço Grande, reforçou a importância da mesma para a população. São essas suas 
palavras, desejou 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, 1º. Secretário e pelo Sr. Presidente: 
Ariovaldo Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar 
Rodrigues, em 17 de abril de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 
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