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Ata da sexta  Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  04 de maio 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 Sessão Ordinária anterior que 
depois de lida e 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 do Projeto 
de Lei 005/2017; “Dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas de viagens e dá outras 
providências” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

 

O Sr. Presidente fez  a leitura do Projeto de Lei 008/2017; “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências” 
e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

 

O Sr. Presidente fez  a leitura dos Projeto de Resolução 002/2017 que: “Dispõe sobre a criação da 
ouvidoria da Câmara Municipal de Iporanga” e o colocou em discussão. A pedido do Presidente o 
Advogado da Câmara Municipal, Dr. Renaldo,  fez uma vasta explanação do contido no Projeto de 
Resolução  002/2017,  apresentando de maneira clara as razões que fizeram necessária a 
apresentação do referido Projeto de Resolução, concluindo sua explicação disse que a Criação da 
Ouvidoria nas Câmaras Municipais é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Resolução 002/2017 em votação, sendo este aprovado 
por unanimidade pelos Vereadores. O Sr. Presidente deu o uso da palavra livre aos oradores 
inscritos. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, Cumprimentou carinhosamente 
a todos, agradeceu a Deus por mais um dia, por mais uma sessão, iniciou sua fala comentando sobre 
a merenda escolar, solicitou uma reunião com a Secretária para ter uma conversa com mais clareza, 
pra se inteirar e passar para a população e pais de alunos e esclareceu que já houve a licitação e 
acredita que logo estará regularizada e começa a normalizar a questão da merenda nas escolas. 
Continuando parabenizou o Projeto 008, o Presidente da Casa, mostrando junto ao Tribunal de 
Contas que vem cobrando essa transparência, mas deixa o seu papel, a sua honestidade, na questão 
de mostrar à população a transparência da Casa e acha que já deveria estar acontecendo há muito 
mais tempo. Citou que deveria ocorrer em outros departamentos para que a população possa ter a 
dignidade de saber o que acontece no município. Continuando fez uma Indicação e solicitou o 
Registro em Ata, a Questão que vem cobrando o Prefeito, o Secretário, referente ao carro que o 
Bairro Castelhanos ganhou para atender o setor da saúde no Bairro Castelhanos, disponibilizado pelo 
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Deputado Giriboni que cedeu o Carro em nome da Comunidade, devido o carro ser uma Van, acha 
pouca a demanda do Bairro para um carro que supre as necessidades do município todo. Então 
solicitou ao Prefeito cedesse um carro para atender o Bairro Castelhanos, pois foi ganhado e entregue 
as chaves pelo deputado à população do Bairro, então espera que em breve o carro possa estar 
disponível para o Bairro, solicitou que não espere danificar o veiculo para depois entregar ao Bairro, 
que atenderá os problemas da Comunidade e de outros bairros vizinhos para que seja atendida 
algumas emergências na saúde e se a Comunidade ganhou que possa usufruir, são essas suas 
palavras desejou boa noite a todos. Em seguida faz uso da palavra o Vereador Daniel Messias 

Rocha, Cumprimentou a todos, iniciou sua fala, comentando sobre o termino dos Contratos por RPA, 
como expôs na Sessão anterior não era a intenção, mas o fim dos Contratos é um sinal de que as 
coisas começam a mudar, pois tinha funcionários pelo concurso e contratados por RPA, e atendendo 
ordens Superiores o Prefeito está cumprindo o que lhe foi determinado, falando de funcionários, o 
Prefeito atendeu o Requerimento enviado a ele e infelizmente há muitos funcionários desviados de 
suas funções, muitos funcionários trabalham em setores que não prestou concurso, acha ruim, pois 
acaba se contratando outras pessoas para cumprir um cargo que já tem o funcionário. Continuando 
comentou a ocorrência de mais um furto no mês passado no Almoxarifado Municipal em plena luz do 
dia, chegou carregou os pneus de propriedade do Município e simplesmente levou embora, comentou 
que os vigias estão desviados de funções e o almoxarifado é um setor que necessita de vigilância 
vinte e quatro horas, pois muitas coisas estão guardadas no local maquinários, veículos e muitos 
equipamentos, acredita e espera que o Secretário de Obras esteja tomando medidas para que esse 
tipo de ocorrência não volte a acontecer, comentou que os servidores escolhem o local para trabalhar, 
na Creche, escola e quadra e acabam prejudicando outros setores. Espera que o Secretário tome 
providencias e requisite os vigias onde estiverem, pois o almoxarifado é um lugar que necessita da 
presença de um vigia competente, tanto durante o dia quanto a noite. Ao falar de funcionalismo vê 
com indignação a questão do funcionário porque se tiver acesso à lista que lhe foram concedidas 
quase que no total se ganha um salário mínimo e, no entanto são os que mais trabalham e são os que 
menos ganham, então não vê justiça nisso e pensa que uma gestão com qualidade daria para corrigir 
a infração de todos os funcionários anualmente e agregado a isso qual o horário de trabalho dos 
Secretários Municipais, porque sabe se hoje que os Secretários trabalham quarenta horas semanais 
e, no entanto tem Secretario que vem uma vez por semana trabalhar e tendo outros que cumprem os 
horários e até por questão de justiça porque se alguns Secretários cumprem e trabalham 
semanalmente não é justo com este que outros trabalhem apenas um dia por semana. Continuando 
comentou sobre a questão das maquinas e questão das estradas que esta na mesma situação, as 
maquinas continuam quebradas, as estradas em péssimas condições e o que se ouve quando vai 
questionar é que não tem recurso, pra se comprar pneu, peça pra maquina, mas as contratações, os 
privilégios de poucos são mantidos, então espera que o Prefeito seja compreensivo com a situação do 
município e administre com seriedade, esquecendo os privilégios, os acordos políticos e procure 
pensar no município, essa deve ser a intenção do Gestor que pensa em desenvolver a sua cidade, 
porque senão vai ficar a vida inteira no marasmo que está hoje e espera que os demais vereadores 
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lutem junto nas questões do funcionalismo municipal, porque considera muita injustiça os que mais 
trabalham serem os que menos ganham. Solicitou reunião com o Prefeito para ter uma política de 
redução de gastos, pra nesse ano ou ano que vem consiga conceder alguma coisa, pois é indignante 
você ver quase a totalidade dos funcionários hoje ganhar um salário mínimo e não da pra fazer nada 
com isso, espera uma força tarefa de todos, para alguma coisa ser feita em melhoria ao salário do 
funcionalismo municipal, são essas suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador André Luiz 

Furquim faz uso da palavra, cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre o Projeto de 
Lei 005/2017 enviado para comissão e citou ser um Projeto que já existia, está se propondo a criação 
de uma diária sendo que já existe, citou a necessidade da Criação do Projeto igual a outros 
municípios que recebem a diária e não precisa apresentar nota fiscal para prestar conta, que serão 
prestadas pela própria secretaria e citou que não irá ajudar em nada, e após a aprovação o Prefeito 
faz um decreto e estipula um valor, ele já pegou uns valores é o próprio trabalhador novamente sendo 
lesado, pois a maior diária seria para o Secretario e ao motorista que viaja vinte quatro horas uma 
diária menor, citou que vai ajudar a engordar somente os que estão engordando cada vez mais, e os 
funcionários sempre mais pra baixo, como faz parte da comissão já adiantou que provavelmente o 
projeto vai retornar e se não tiver alguém competente pra redigir, citou que vai à prefeitura redigir e 
explicar o que realmente quer. Continuando falou sobre a questão das estradas, citou estar um caos e 
ficou sabendo que o valor da peça da maquina custa trezentos e oitenta reais e não tem dinheiro pra 
comprar a peça, citou ser brincadeira, pois se contrata três cargos que somam mais de oito mil reais 
numa semana, não tem como justificar a falta do dinheiro, citou ser complicado e olhando a resposta 
que foi dada, há no total de vinte e oito cargos comissionados, que soma no total de sessenta e seis 
mil quinhentos e noventa e nove reais, então a cidade era pra estar um paraíso tudo arrumado e não 
ter problemas nenhum, mas cada dia se vê os mesmos problemas que não se resolve e como citou 
antes eles não conseguem terminar de roçar um asfalto, que são trinta quilômetros, começa e recebe 
elogio para e fica por isso mesmo, se precisar de um acostamento não tem, sendo assim não tem 
como evitar acidentes, pois se joga o carro no mato o motorista é o culpado por jogar o carro no mato 
destruindo o Patrimônio da Prefeitura, mas quem está viajando vinte horas no volante conhece a 
diversidade na estrada, e não se toma providencias quanto a isso, sendo uma simples roçada, 
solicitou que seja roçado ate o fim fazendo o que outros municípios fazem. Continuando falou na 
questão dos reparos das estradas, citou ser motivo de piada, pois se conclui a ponte e não se tapa os 
buracos das estradas, comentou ser um absurdo se ouvir isso, mas ocorre por estar desacreditado, 
achou um descaso parar uma Patrol mais de mês por falta de peças, comentou ter passado por 
situação e sentir vergonha de ser vereador e não se resolver as situações das estradas citou que 
cobra a pulso do Executivo para resolver de vez esses problemas, e cobrou a criação de um fundo  
emergencial para comprar essas pequenas peças,  para que não pare uma maquina por uma mixaria, 
e quem perde é a população. Continuando comentou sobre sua solicitação de conserto de um Van 
para dar mais conforto aos pacientes que viajam pra São Paulo que continua parada do mesmo jeito, 
citou estar usando um Van que foi doado para o Bairro Castelhano, que esta com duzentos mil 
quilômetros rodados, logo não terão mais carros para levar paciente em São Paulo e o desgaste é 
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grande e esta do mesmo jeito a van e nada foi resolvido, solicitou empenho nessa questão para que 
se resolva, ou solicitou busca de recursos para comprar outra, pois está muito difícil de atender os 
pacientes. Prosseguindo comentou sobre o aparelho de FM, comentou que está parado e o povo está 
cobrando, solicitou apoio para conseguir resolver, outra solicitação que esta incomodando é uma 
maquina agrícola que se encontra no Bairro Anta Gorda, comentou que já cobrou bastante, mas sem 
êxito, pois ninguém vai buscar e outros Bairros precisando e ninguém toma providencias, comentou 
ser complicado, depois haverá reclamações, mas se não se resolve terá que denunciar no Ministério 
Público, por ser um veículo que pertence ao município estar abandonado e nada se resolve fica na 
conversa, comentou também sobre a questão dos Professores que recebem reajuste por Lei e no 
momento não estão conseguindo, segundo a administração o FUNDEB hoje está usando cento e 
quinze por cento, e tinha cem por cento pra gastar com eles, a prefeitura esta tendo que entrar com 
quinze por cento a mais porque está defasado o repasse, mas por outro lado tem dinheiro sim, pois 
você vê montante em abril de dois mil e dezessete, veio um milhão e quatrocentos e trinta e oito mil e 
se souber usar dá, solicitou um empenho da administração para que se faça uma Gestão, comentou 
que nunca o funcionário que ganha um salário mínimo vai ter um aumento, pois do jeito que está não 
sobrará dinheiro pra nada. São essas suas palavras, solicitou empenho do executivo nas soluções 
dos problemas, desejou Boa Noite a todos. Em seguida faz uso da tribuna o Vereador Laerte 

Mendes, cumprimentou a todos, inicia sua fala solicitando o registro em ata, a não presença das 
amigas Fabiana Becker e Aline Valeria Oliveira, prosseguindo comentou sobre sua indicação 
solicitando a pintura das faixas. Comentou sobre a arrecadação do município, citou que nos seus 
quatro anos de mandato quer falar até os centavos, no mês de abril foi arrecadado um milhão 
quatrocentos e trinta oito mil Setecentos e cinquenta e dois e sessenta e oito, comentou que o 
dinheiro está vindo e em abril do ano passado foi arrecadado um pouco mais, então solicitou que o 
Prefeito ter muito cuidado, pois se perdeu praticamente duzentos e poucos mil de um ano para outro 
nesse mês de abril, ele vai ter que administrar mesmo com firmeza, comentou sobre sua solicitação 
de limpeza na estrada do Bairro Praia Grande que está sendo concluída, comentou que tem que usar 
a tribuna e falar firme para que as solicitações sejam atendidas, na questão dos motoristas, comentou 
que estão recebendo em media vinte reais por refeição, citou ser muito pouco e tendo que tirar 
dinheiro do bolso pra se alimentar, fez comentários referentes ao feriado no inicio de maio não ter 
ninguém na cidade, comentou que Iporanga está se acabando a cada dia, solicitou criar eventos para 
movimentar a cidade, contratando pessoas que residem no Centro e Bairros, comentou que nos finais 
de semana fazem faltas atividades de lazer e entretenimento e citou varias formas de se fazer 
eventos com poucos gastos, evitando assim que os jovens usem bebidas e drogas para se divertir, na 
questão do lixão, citou que os vereadores estão cobrando direto o Prefeito e citou que irão a São 
Paulo fazer uma pressão para agilizar a solução do problema, propôs tomar outro rumo se não ser 
resolvido. Comentou também sobre a questão dos contratos por RPA, comentou que hoje permanece 
no contrato somente a dentista, citou ser de extrema necessidade sua permanência até a contratação 
do novo dentista, que se sente feliz por ser filho de Iporanga, retornando a cidade pessoas que 
sofreram estudando fora e mérito dele ter passado em segundo lugar no concurso, elogiou o trabalho 
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da Kelly que atualmente ocupa o posto só ouve elogios, não mede esforços para atender a 
população. Continuando comentou que o carro da merenda escolar já se encontra licitado no valor de 
cinquenta e dois mil reais, citou ser um carro apropriado para atender a demanda do município. 
Elogiou as palavras do Vereador Andre nas questões das maquinas e incentivou os demais 
vereadores que todos deve seguir por esse caminho, o vereador tem que estar cobrando para se ter 
uma administração plausível até o termino do mandato. São essas suas palavras, agradeceu a todos. 
O Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, Cumprimentou a todos, comentou 
que obteve resposta da Diretoria da Vivo endereçada ao Vereador Adilson que esteve com ele e o 
Vereador Benedito no dia vinte e três em Campinas e em resposta disseram que até final de abril 
estarão encerrando as melhorias na torre da vivo e que vai endereçar um email para Débora 
Representante da Vivo e se inteirar do termino dos reparos, comentou sobre as indicações solicitadas 
pelas pessoas do Bairro Feital das Andorinhas e citou que já foi encaminhada para o Presidente da 
Câmara e será enviada para o Prefeito, continuando comentou que chegou uma cadeira odonto no 
valor de vinte e três mil reais, citou que quer ver os profissionais utilizando no atendimento do povo, 
em conversa com o Secretario da Saúde Ranulfo soube da existência de três projetos de Postos de 
Atendimento Rural que já está em andamento e só falta a Prefeitura ver o recurso para iniciar as 
obras, solicitou que inicie e termine a obra pra não ocorrer como no Bairro Castelhano, uma obra 
iniciada há dois anos e até o momento não está encerrada. Em conversa também com o Secretario 
de Finanças Thiago se inteirou das mudanças para gerar nota fiscal eletrônica, em todo comercio, 
pousada vai estar se atualizando. Continuando comentou do encontro com o deputado Caio França 
da Baixada Santista que estaria em Registro, levando alguns pedidos de emendas. 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 e agradeceu a presença, iniciou sua fala 
agradecendo a Deus pelo momento tão importante, continuando agradeceu a todos os funcionários 
do Almoxarifado, que estão trabalhando na Estrada do Bairro Taquaruvira, elogiou o serviço que está 
muito bem feito, agradeceu o pessoal que trabalha nas ruas, elogiou o trabalho, que já mudou a 
cidade que está limpa, mas citou que realmente o município está vazio, concordou com as palavras 
do Vereador Laerte e apoiou sua ideia nos eventos com pessoas do município para animar os finais 
de semana, comentou que esteve em Pariquera –Açu com o João Sabino, do DEER, solicitou a ele 
soluções para os problemas com os caminhões e concluiu que vai dar uma parada e a policia vai 
estar multando, comentou que em Registro procurou a EPCO para reclamar dos buracos na Estrada 
de Iporanga ao Bairro da Serra e vão estar efetuando os reparos, São essas suas palavras, 
agradeceu a presença de todos. O Sr. Presidente convocou uma Sessão Extraordinária a ser 
realizada no dia 10 de maio de 2017, às 15H00 para apreciação dos Projetos de Leis 009, 010 e 
011/2017.   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 04 de maio de 2017.   
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