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Ata da quinta  Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  20 de abril 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 fez a leitura da Ata da 4ª. Sessão Ordinária realizada 
no dia 06 de abril de 2017. Colocada em discussão e votação a mesma foi aprovada por todos os 
Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura da Ata da 2ª. Sessão Extraordinária realizada no dia 10 de 
abril de 2017. Colocada em discussão e votação a mesma foi aprovada por todos os Vereadores. O 
Sr. Presidente fez a leitura das indicações da pauta do dia. O Sr. Presidente fez  a leitura dos Projeto 
de Lei Legislativo 002/2017; “Que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Evangélico”. O Sr. 
Presidente colocou o Projeto de Lei Legislativo 002/2017, em discussão.  O Autor do Projeto o 
Vereador Daniel Messias Rocha, agradeceu a presença de todos, pedindo apoio na aprovação do 
Projeto e explicou aos nobres companheiros as razões que o levaram a apresentar tal propositura,  
salientando  que o presente Projeto de Lei Legislativo têm como finalidade valorizar e enaltecer a 
comunidade evangélica deste município que, juntamente com as Igrejas Evangélicas, possuem um 
importante papel em nossa sociedade, como mencionado na Mensagem do referido Projeto de Lei de 
sua autoria . Deixou Claro que este Projeto não faz  qualquer tipo de apologia à fé evangélica em 
detrimento às demais, que também possuem um importante valor para a nossa sociedade. Os 
Vereadores Adilson Rodrigues da Silva e Alessandro Mendes Rodrigues, no uso da palavra 
agradeceram aos presentes e parabenizaram o Vereador Daniel Messias pela iniciativa na 
apresentação  do Projeto de Lei Legislativo 002/2017, manifestando-se favoráveis a aprovação do 
mesmo parabenizando também a todos os Evangélicos. Colocado em  votação o Projeto de Lei 
Legislativo 002/2017 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores vereadores. O Sr. Presidente fez  
a leitura dos Projeto de Lei Legislativo 001/2017; “Que dispõe sobre a recomposição salarial aos 
servidores da Câmara Municipal de Iporanga”, e o  colocou em discussão.  O Vereador André 
Furquim parabenizou a apresentação do Projeto de Lei que recompõe a perda salarial em decorrência da 
inflação e reajusta o salário dos funcionários da Câmara Municipal de Iporanga de acordo com o índice 
inflacionário nos últimos 12 meses e disse, aproveitando a presença do Prefeito, que gostaria, e que seria justo 
que este reajuste se estendesse a todo funcionalismo público. Comentou já haver pedido em sessão anterior 
que fosse determinada data base para o reajuste dos funcionários   da Prefeitura de Iporanga e pediu ao Sr. 
Prefeito que vise com carinho a possibilidade de estender esta recomposição inflacionária a todos os 
funcionários da Prefeitura Municipal. O Vereador Laerte Mendes, fez dele as palavras do Vereador André 
Furquim e declarou seu total apoio a aprovação Projeto de Lei Legislativo 001/2017.    Colocado em votação o 
Projeto de Lei Legislativo 001/2017 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores vereadores. O Sr. Presidente 
fez  a leitura dos Projeto de Lei legislativo 003/2017 que  "Altera a redação do artigo 6º, § 3º, da lei nº. 
044/2004, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre o quadro de pessoal da câmara municipal de iporanga”, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iporanga e o  colocou em discussão. Os Vereadores André 
Furquim e Adilson Rodrigues da Silva, salientaram que acham que a medida é injusta, mas como bem 
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explicado na mensagem o Projeto de Lei em tela tem como finalidade atender aos reiterados apontamentos do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opina pela cessação do pagamento do FGTS para a classe 
de servidores acima citada (ou seja funcionários contratados em cargos em Comissão) . Colocado em votação 
o Projeto de Lei Legislativo 003/2017 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores vereadores.   O Sr. 
Presidente a leitura dos Projeto de Lei 003/2017; que: “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, 
alteração na lei de diretrizes orçamentárias de 2.017 e alteração do plano plurianual sob a lei nº 324/2013 e dá 
outras providências”. E o colocou em discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, solicitou um recesso 
de 05 (cinco) minutos para que o Projeto fosse melhor discutido. Retomando os Trabalhos o Sr. Presidente 
comunicou que o Projeto de Lei 003/2017, foi retirado da Pauta pelo Prefeito Valmir da Silva para modificações. 
O Sr. Presidente a leitura dos Projeto de Lei 007/2017; que: “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial, alteração na lei de diretrizes orçamentárias de 2.017 e alteração do plano plurianual sob a lei nº 
324/2013 e dá outras providências” e o colocou em discussão. O Vereador Laerte Mendes, agradeceu a 
presença de todos e em sua fala fez menções ao Projeto 003/2017, que foi retirado da pauta e também se 
tratava de Abertura de Crédito Adicional Especial, ao falar do Projeto de Lei 007/2017 que trata do mesmo 
assunto, ou seja abertura de crédito adicional, disse que este projeto é totalmente justo porque trata da 
abertura de crédito para o Lar Fraterno e para abertura da Frente de Trabalho e disse ser favorável ao Projeto 
007/2017. O Vereador André também fez menções ao projeto 003/2017, que foi retirado. Em relação ao Projeto 
007/2017 em discussão que se refere ao crédito para o Lar Fraterno  disse ser totalmente favorável, mas que 
acha um absurdo nossos idosos terem de sair de sua terra  para serem atendidos por outro município, disse ao 
Prefeito que estava presente que é preciso tomar uma providência a respeito desse caso, para que nossos 
idosos não passem seus últimos dias de vida longe de sua terra natal, mas disse ser totalmente favorável ao 
Projeto de Lei 007/2017. Colocado em votação o Projeto de Lei 007/2017 foi aprovado por todos os 
vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores inscritos. O vereador Benedito Ursulino 

de Freitas faz uso da tribuna, Cumprimentou primeiramente a todos, agradeceu pela presença, agradeceu ao 
vereador Daniel Messias pela iniciativa do Projeto, citou ser Católico e Crer em Deus, agradeceu a presença do 
Prefeito e do Secretario de Obras, solicitou ao prefeito a possibilidade de ter no município uma casa para 
atender aos idosos, citou já ter o terreno e seria muito importante para o município. Agradeceu e convidou a 
todos para as próximas sessões. São essas suas palavras desejou Boa Noite a todos. Em seguida faz uso da 
tribuna, o Vereador Andre Luiz Furquim, Cumprimentou a todos, iniciou agradecendo a presença de todos, 
comentou sobre a questão do dia do Evangélico, Parabenizou a todos, citou não seguir as igrejas, mas crê em 
Deus. Continuando agradeceu a presença do Engenheiro no Plenário, que está disposto a assessorar nos 
Projetos de sua solicitação, como Centro de Saúde, Academia ao Ar Livre e Centro Comunitário, elogiou o 
Secretario Sergio que não está medindo esforços para atender as necessidades do município, iniciando 
algumas obras, como o muro de Contensão na Rua Leonardo Silva. Prosseguindo comentou sobre a indicação 
para retomada da fabrica de lajotas, citou ser necessário, pois há no município varias ruas com lajotas e o 
intuito é refazer, solicitou a criação de um Projeto para gerar empregos, sendo através de cooperativas ou 
contratos, mas que o município fabrique e faça a manutenção das ruas, comentou referente às festividades do 
município e solicitou estar marcando com o novo Secretario da Cultura para relacionar as festas do ano todo 
que ocorre no município para conseguir alguns shows através do Governo, aproveitando a presença do 
Prefeito no Plenário, solicitou mais agilidades nas Secretarias, citou estar ocorrendo dificuldades na compra de 
pneus inclusive para ambulâncias, citou devido à troca dos secretários atrasou as licitações e cobrou agilidade, 
pois já excedeu a compra direta e não ocorre a licitação, cobrou que o Prefeito deve se impor para não 
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acontecer essas coisas, merenda, pneu e outros. Continuando agradeceu ao Prefeito pelo empenho em 
beneficio a Ponte do bairro Ribeirão, comentou sobre sua preocupação com os funcionários da Saúde 
dispensados por estar contratados por RPA, citou que o Secretario comentou não ter como justificar os 
contratos, mas permaneceram dois ou três funcionários, questionou o porquê esses tem como justificar, qual a 
diferença, solicitou verificar a situação, pois os funcionários dispensados residem no município e precisam de 
prioridades, solicitou rever essa situação e se possível recontratar os funcionários dispensados. Comentou 
também sobre a questão da casa de convivência ao idoso, solicitou ser uma meta, solicitou construir o prédio e 
o restante a população pode ajudar. Continuando agradeceu ao Pastor Helio que esta a frente da assistência 
social, por ter feito muitas crianças felizes na Páscoa, elogiou o seu trabalho e solicitou que continue, 
atendendo as pessoas humildes que precisam constantemente. São essas suas palavras, agradeceu a 
presença de todos. Em Seguida faz uso da tribuna o vereador Daniel Messias Rocha, Cumprimentou a todos, 
iniciou suas palavras direcionadas para o Prefeito, comentou sobre os contratos por RPA que serão todos 
demitidos, solicitou que seja feita justiça, comentou que se for pra gerar empregos que seja destinado a 
pessoas do município, aguarda justificativa do secretario para os cargos estão atualmente e se o salário dos 
demitidos pagará o salário de um deles, solicitou que se for ficar com os funcionários, terá que recontratar os 
quatros. Prosseguindo falou sobre a situação das Estradas, cobrou do Secretario de Obras, pois não tem 
condições de andar pelo Município, todas as estradas estão ruins e citou que tem andado e vem sendo 
cobrado, comentou que estão paradas por falta de manutenção das maquinas, citou que não concorda com 
essas situações, faltar pneu pra ambulância, mangueiras para retroescavadeira e as maquinas todas paradas, 
solicitou analisar a situação para que se tome providencias, pois tem coisas para ser feitas em caráter de 
urgência e não tem como esperar. Outra questão citou ser a Merenda Escolar, comentou que já deu uma 
melhorada, mas estão fiscalizando e visitarão as escolas. Solicitou apoio nas suas reivindicações referente o 
RPA, cobrou que se faça justiça, elogiou pelo contrato das frentes de trabalho, comentou ser contrario ao 
Projeto Portal, citou varias divergências, são essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O 
Vereador Otacílio Francisco dos Santos faz uso da palavra, Cumprimentou a todos, citou sentir - se honrado 
com a presença de todos, iniciou sua fala parabenizando o Secretario de Obras, pelo serviço feito na Estrada 
que liga Eldorado a Iporanga, comentou sobre a estrada do Bairro Nhunguara elogiou o trabalho feito na 
estrada do Bairro, citou que a estrada do Bairro Pilões está precisando de manutenção e reparos, comentou 
sobre a permanência de contratações desnecessárias e cargos altos, se tem dinheiro para as contratações, 
deve-se ter dinheiro para comprar pneus e combustível para as maquinas não parar, sabe-se que o Secretário 
de Obras necessita de motoristas, operador, então, ao invés de contratar de qualquer jeito, priorizar a 
contratação de motoristas, pois há eletricista transportando alunos, citou tomar mais cuidados, comentou estar 
ciente da situação da Prefeitura, mas não concorda com os contratos atuais. São essas suas palavras, 
agradeceu pela oportunidade. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Sidnei Rocha, Cumprimentou a 
todos, iniciou sua fala, comentando que esteve na Assembleia com o Presidente da Câmara, o Prefeito e o 
Vereador Adilson, solicitar apoio para a liberação do Aterro Sanitário, aos Deputados Lecy Brandão, Giriboni, 
Andre do Prado, Enio Tatto e Milton Leite, o qual alega necessita de uma assinatura do Secretario do Meio 
Ambiente no Decreto que libera a Obra do Aterro, citou estar bem adiantado os tramites e em breve será 
liberada a Obra, continuando comentou sobre a estrada rural, citou ter feito um levantamento sobre a extensão 
da Estrada Rural, sendo 84 quilômetros de estrada, solicitou uma parceria com representantes rurais e outros 
para solucionar os problemas e atender a demanda do município. Comentou sobre sua visita no Gabinete da 
Deputada Lecy Brandão, elogiou o apoio que ofereceu ao município. São essas suas palavras.  Em seguida faz 



 

  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IIPPOORRAANNGGAA 
 

“Capital  das Cavernas”  
 

TEL: (15) 3556–1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br 
Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-57 – Inscr. Estadual Isenta. 
www.iporanga.sp.gov.br  

 

uso da tribuna o Vereador Adilson Rodrigues da Silva, faz uso da tribuna, Cumprimenta a todos e inicia sua 
palavra fazendo algumas indicações solicitando o Registro em Ata, Comentou que ocorreu um acidente trágico 
no Bairro Castelhanos que chocou a todos e solicitou a construção duas ou três lombadas na Estrada do 
Bairro, comentou que infelizmente as coisas tem que acontecer para se tomar providencias, outra indicação 
feita foi por solicitação de pais de alunos, a instalação de câmeras de segurança na Creche municipal. 
Continuando comentou que esteve em São Paulo buscando Recursos por mais melhorias para o Município, e 
elogiou que teve uma resposta positiva dos Deputados em suas solicitações, elogiou e agradeceu a todos os 
Deputados que visitaram que estão dispostos a ajudar o município, que estão à disposição para ajudar 
Iporanga, solicitou apoio dos Secretários nas questões de buscar juntos recursos para atender algumas 
dificuldades que estão pendentes nas Secretarias em benefícios para o Município, continuando fez 
comentários também sobre a questão dos contratos por RPA, solicitou ao Prefeito analisar melhor a situação 
dos mesmos, pois se há direito pra um, há direito pra todos, agradeceu e elogiou a todos os enfermeiros do 
município, prosseguindo reforçou a solicitação do Vereador Sidnei com relação aos reparos nas estradas, que 
os alunos estão cobrando, solicitou providencias dos pneus que estão faltando evitando acidentes. São essas 
suas palavras, agradeceu a presença de todos. O Vereador Laerte Mendes, faz uso da tribuna, cumprimentou 
a todos, inicia sua fala parabenizando ao colega de bancada o Vereador Daniel Messias pelo Projeto, na 
questão do RPA, endossou a palavra dos Vereadores Andre e Daniel Messias, mas deixou claro quem vai ter 
problemas com as contratações vai ser o Prefeito que esteve em Sorocaba juntamente com o Procurador Geral 
Federal, que estipulou a ele o prazo de trinta dias e caso não cumpra suas determinações de dispensa dos 
funcionários, pagará uma multa de dois mil reais por dia, então será obrigado a resolver esse problema, na 
questão do lixão, comentou ser necessárias às soluções com urgência, na questão dos motoristas da saúde, 
comentou ser muito difícil, ganhar um salário mínimo, e transportar paciente sem horário para voltar, citou ser 
doido, solicitou um apoio para esses profissionais, com relação à merenda escolar comentou estar sendo 
servida uma bolacha sem nada, citou estar aguardando a licitação estar concretizada para fiscalizar e vai 
denunciar no ministério Publico se houver alimentação inadequada, pois se vem o dinheiro tem que gastar da 
forma correta. Comentou também sobre a prestação de contas do evento do Carnaval, que ficou no valor de 
vinte um mil reais, a festa da Vila São José no valor de oito mil reais. Continuando comentou sobre a estrada 
do Bairro Praia Grande, o mato está quase se encontrando, solicitou providencias na limpeza das estradas, 
comentou também sobre o Requerimento que fez e que em vinte anos que frequenta a Casa, nunca teve a 
resposta do Documento em tão pouco tempo, citou o valor da folha de pagamento do mês referente a março, 
citou ser um valor alto, e o restante divide-se em gastos com Educação, Saúde, concluiu ser complicado suprir 
as necessidades do município, pois administrar com dinheiro é fácil e sem dinheiro tem que ter bastante 
competência, espera que o Prefeito tenha, pois nesse mandato estarão juntos, unidos, trabalhando e as coisas 
vão acontecendo. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O vereador Alessandro Mendes, faz uso da 
tribuna, Cumprimentou a todos, iniciou parabenizando os Evangélicos pela aprovação do Projeto. Fez 
comentários referentes ao material adquirido para o esporte, citou ter havido reclamações sendo de péssima 
qualidade, pediu atenção dos membros da licitação nesses casos, pois mesmo sendo pelo menor preço, tem 
que haver qualidade no material, fez comentários sobre a entrega da merenda escolar e logo vai estar 
disponível, comentou sobre a liberação do recurso para obra de construção da Ponte no bairro Ribeirão, 
agradeceu e elogiou a colaboração de todos, em especial elogiou o Henrique pelo empenho em desenvolver 
Projetos para obras do município. Citou que o valor da obra no bairro Ribeirão ficou no valor de Quinhentos e 
vinte um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos, sendo parte liberada pela 
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Prefeitura o valor de vinte e um mil e oitenta e dois reais. Continuando comentou sobre o acidente ocorrido no 
Bairro Castelhanos e reforçou a solicitação de lombadas na pista, comentou a necessidade também de 
lombadas na reta próxima a Residência do Pastor Helio no Bairro Poço Grande e em cada Bairro margeando a 
Pista. Parabenizou os Nobres que estão correndo atrás de soluções do Aterro Sanitário, falou sobre a questão 
dos funcionários contratados por RPA, se fez solidário a eles, elogiou como profissionais e espera uma solução 
para apoia-los e solicitou justiça em apoio aos profissionais residentes no município. Comentou também sobre 
a reunião da CONTUR, citou que gerou ações em beneficio a liberação dos Projetos que estavam amarrados. 
Projetos para município se tornar Estância Turística e outros, sendo desmembrado para dar andamento mais 
rápido nas coisas que o Estado solicita para regularizar a situação do município em se tornar Estância. 
Continuando comentou sobre a reunião com o pessoal da CONDEPHAAT, após trinta anos que algumas 
casas, Centro Histórico passou a pertencer ao CONDEPHAAT, onde não se pode derrubar ou reformar, eles 
abriram um dialogo com o município e poderá trazer de novidades, o que pode fazer com o centro. Comentou 
também sobre o recurso que solicitou ao deputado Gil Lancaster, o valor de Cem Mil Reias para construção do 
Asilo Municipal, solicitou apoio dos Nobres Vereadores para realização dessa obra, continuando falou do 
acidente ocorrido no Bairro Castelhanos e comentou a falta de um Profissional para atender essas ocorrências, 
para amenizar a situação, dando os primeiros socorros com mais precisão, pois existe a hora ouro para 
atendimento pré hospitalar, que se houvesse realizado talvez não tivesse um fim trágico, continuando falou a 
respeito das estradas, solicitou ao Secretario manutenção e reparos na Estrada do Bairro Descalvado, 
comentou que esteve em Campinas, com o Vereador Adilson e Vereador Benedito conversando com a Débora 
representante da VIVO e não tem como aumentar o sinal do celular, mas o Engenheiro falou que há 
possibilidade e o sinal poderá se expandir para os Bairros Castelhanos, Serra e Pilões. 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, agradeceu primeiramente a Deus pelo momento, pelo dia, iniciou 
sua fala agradecendo o Prefeito Valmir da Silva pela presença, a presença do Pastor Fábio da Igreja 
Semeadores de Cristo, ao Pastor Zeni José de Barros da Igreja Assembleia de Deus Belém, ao Pastor 
Genilson da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ao Pastor Valdir da Igreja Batista, agradeceu ao Pastor 
Helio pela presença e pelo que tem feito pelo município, Pastor Ademir Fernandes da Igreja Assembleia de 
Deus Missão, aos representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Pastoras e membras da Igreja 
evangélica, ao Secretário de Obras Sérgio Rodrigues bastos, a Secretária de Educação Edvalda, agradeceu 
aos funcionários da Saúde e comentou sobre a situação dos funcionários dispensados, que procurou o Prefeito 
para esclarecimentos. Agradeceu o apoio da policia militar e a todos os presentes, agradeceu a todos os 
funcionários da Prefeitura e em especial os da Secretaria de Obras pelo trabalho em recuperação da Estrada 
que liga Iporanga ao Bairro Andre Lopes, estiveram durante a semana numa operação tapa buracos, 
parabenizou e elogiou pelo trabalho, comentou que consultou um Representante do DEER sobre as questões 
das Estradas e estarão tomando providencias, comentou que irá solicitar ao Prefeito do Município de Eldorado 
para conclusão da operação tapa buraco no trecho pertencente a eles. Continuando comentou sobre sua visita 
a Assembleia Legislativa, elogiou a atenção que recebeu da Deputada Lecy Brandão, que no Vale do Ribeira 
recebeu somente cinquenta e seis votos, em Iporanga não recebeu votos, mas está mandando uma Emenda 
de duzentos mil, e quer vir conhecer o Município, elogiou também o deputado Enio Tatto, que os recebeu com 
simpatia, ao Deputado André do Prado, Giriboni e demais Deputados que os receberam bem. São essas suas 
palavras, agradeceu a presença de todos.   Nada mais  havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a 
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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 20 de abril de 2017.   

 
 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 


