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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 

02/05/2019 

Às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito na Av. Iporanga, 112 – Iporanga – 

SP, reuniram-se os vereadores: Adilson Rodrigues da Silva, Ariovaldo Lopes Rodrigues, André Luiz Furquim, 

Alessandro Mendes Rodrigues, Benedito Ursulino de Freitas, Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes, Otacílio 

Francisco dos Santos e Sidnei Rocha, sob a presidência do primeiro e secretariado pelo 1º Secretário: Ariovaldo 

Lopes Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Boa noite a todos.  

Estando todos os presentes sob a proteção de Deus, está aberta a sexta sessão ordinária do ano 

de dois mil e dezenove da Câmara Municipal de Iporanga. 

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da quinta sessão ordinária 

de dois mil e dezenove. 

[Inicia-se votação] [Aprovado: sete votos favoráveis e um contrário] 

[Contrário: Daniel Messias] 

Está aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da quinta sessão ordinária de 

dois mil e dezenove. 

Coloco em votação a ata da quinta sessão ordinária de dois mil e dezenove. 

[Inicia-se votação] [Aprovado: todos os votos favoráveis] 

Está aprovada a ata da quinta sessão ordinária de dois mil e dezenove. 

Peço ao Senhor Primeiro Secretário, vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues, que faça a leitura da 

indicação n.º 018/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação n.º 018/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a aquisição de uma televisão para a escola do Bairro 

Praia Grande.] 
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Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura do Projeto de Lei n.º 006/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n.º 006/2019 que “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e 

dá outras providências.] 

Encaminho o Projeto de Lei n.º 006/2019 à Comissão de Economia. 

Está aberto o uso da palavra livre aos oradores inscritos. 

- PALAVRA LIVRE – 

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciou 

expondo que recebeu por e-mail informações sobre o requerimento do Deputado Alexandre Leite solicitando 

ao Secretário de Transporte do Estado de São Paulo, melhorias nas estradas de Jacupiranga até a caverna do 

Diabo, da Caverna do Diabo até Iporanga e de Iporanga até Apiaí e demais municípios, como Pedro de Toledo, 

Sete Barras, Juquiá, Barra do Chapéu, Itaoca, ficou muito agradecido.  

Agradeceu a seguir o Deputado Milton Leite por ter disponibilizado recurso para obra na Praça do 

Bairro da Serra, agradeceu imensamente e elogiou sua fidelidade ao Município. Em seguida, solicitou aos 

vereadores Laerte e André que apoiem em sua solicitação, referente a providencias em relação ao ônibus que 

fica estacionado na Rua Doze de Janeiro, citou que está causando transtorno, correndo risco de acidente no 

local. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Cumprimentou a todos, iniciou repetindo suas reivindicações que até o 

momento não foram atendidas, agradeceu aos policiais pelo esforço que estão fazendo em reestabelecer a 

ordem no município, que coloquem os vagabundos no lugar correto, pois da forma que está tem de se evitar 

confrontos para não acontecer coisa pior, agradeceu a Policia Civil e Militar por estar agindo e que se resolva 

esse problema no Município o mais breve possível, pois é muito pequeno para estar da forma que está.  

Comentou sobre a aquisição de uma nova ambulância que será bem útil, pois se trata uma 

ambulância traçada e atenderá os bairros de difícil acesso, espera que fique a disposição do paciente, que a 

chave esteja num local que o motorista tenha acesso. Solicitou providencias do Secretário de Saúde evitando 

assim transtornos desnecessários.  

Cobrou a questão dos pontos de iluminação, esclareceu que há dois anos vem pedindo e até o 

momento não foi atendido, destacou a importância da iluminação devido ao aumento da criminalidade no 

Município, esclareceu que na Rua João de Lima reside uma idosa deficiente auditiva, que tem dificuldade de 

locomoção e precisa da iluminação no local, citou ser um direito da população e já comunicou o Prefeito 

diversas vezes e até o momento nada foi resolvido.  

Comentou sobre a questão da água, que foi combinado que a prefeitura entraria com maquinário 

para abrir as valetas e a SABESP com o material, o qual já foi licitado e está disponível na SABESP, há mais de 

três meses e não tem a máquina pra fazer o saneamento básico e a rede de água, destacou que as medidas 

foram tomadas através de um TAC, mas nem o Ministério Público eles obedecem.  
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Falou da Estrada do Bairro Ribeirão, solicitou ao Secretário de Obras que volte ao local e refaçam 

os serviços, esclareceu que as dificuldades do Bairro são grandes, devido à falta de manutenção e reparos das 

estradas e está dificultando o acesso de turistas no local, devido à má conduta da prefeitura com relação ao 

ministério público certamente pagará multa e refazer os serviços quer queira ou não, citou que pode se inteirar 

da situação através de documentos e a Prefeitura será obrigada a cumprir e pagar a multa.  

Prosseguindo, comentou sobre a Rodovia SP-165, relatou o pedido do deputado Alexandre Leite 

por melhorias, destacou a importância da recuperação das estradas, pois está difícil de salvar vidas, não 

consegue chegar ao hospital em menos de três horas, está bastante entusiasmado e até o presidente Bolsonaro 

irá intervir pelo Estado para liberação da obra. São essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) - Cumprimentou a todos, iniciou sua fala expondo que está 

acompanhando as denuncias nos setores públicos, comentou que na creche municipal há poucos funcionários 

para atender toda demanda, elogiou que estão tomando as devidas providências, elogiou também o 

desempenho e esforço da Secretária de Educação, a qual está mostrando serviços, e sentiu firmeza em suas 

palavras.  

Em seguida, agradeceu aos Deputados Milton Leite e Alexandre Leite que têm ajudado muito a 

região e pelo início da tão sonhada obra da Praça do Bairro da Serra, com recurso liberado pelos deputados, 

citou que as pessoas que residem no bairro estão muito contentes e animadas com o resultado.  

Continuando, comentou sobre sua solicitação referente à instalação da Torre de Celular no Bairro 

da Serra e hoje após visita em Brasília estiveram em reunião com a representante Débora que explicou sobre a 

luta de todos, mas solicitou aos vereadores pra não desanimar e procurar outras operadoras e correr atrás. São 

essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre a contratação 

da nova Secretária de Educação, elogiou suas iniciativas, mostrando que tem vontade de mostrar serviços, 

espera que o prefeito dê autonomia para que possa desenvolver os serviços necessários e aos demais 

Secretários, pois a palavra final sempre vem do prefeito com relação à educação, que particularmente sempre 

lutou desde inicio de seu mandato, vários desafios, várias demandas que cobra, que luta com o objetivo de ter 

uma educação melhor para as crianças do município, uma qualidade de ensino melhor com salas também com 

qualidade, para que o professor possa desenvolver cada dia melhor as atividades, que a eles propuseram.   

Registrou sua preocupação com a Secretaria de Saúde, citou ser óbvio que particularmente não 

defende bandeira de ninguém, mas em sua opinião, quem estiver à frente da Secretaria tem de ser profissional 

e competente, mas infelizmente o novo Secretário está deixando a desejar, desde que assumiu a qualidade dos 

serviços vem perdendo-se e quem sofre as consequências são os usuários, citou estar preocupado, pois a saúde 

sempre foi prioridade nesta gestão, porém, infelizmente este ano está deixando a desejar em vários sentidos. 

Comentou que conversou com o Secretário várias vezes, solicitou empenho, dedicação e principalmente 

profissionalismo, por ser uma pasta difícil, todos conhecem as demandas, mas não deve deixar de fazer o papel 

principal, oferecer aos usuários um atendimento de qualidade.  
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Destacou também o atendimento da saúde no Bairro da Serra, que há muito tempo não dispõe 

dos serviços de enfermagem e a auxiliar e não pode fazer procedimentos sem a supervisão do enfermeiro, 

cobrou providências, pois o enfermeiro designado pra atender no bairro simplesmente não vai trabalhar, 

indagado o Secretário comunicou que a mesma reside na cidade e quer disponibilidade de transporte para ir 

trabalhar no Bairro da Serra, comentou ser uma situação difícil, pois se oferecer transporte a ela também terá 

de oferecer aos demais funcionários do município, cobrou providências do Secretário e deixou claro que 

ninguém é melhor que ninguém e se tem de ir ao Bairro da Serra que encontre meios de locomoção e cumpra 

seu horário, porque sempre ao sair pagamento, há queixas de pagamento de horas extras para quem não faz e 

se tratando dessa funcionária praticamente não foi trabalhar o mês inteiro e com certeza recebeu 

integralmente os seus vencimentos, esclareceu não ser justo com quem se dedica com quem trabalha 

corretamente. Espera que Secretário tome as devidas providências com relação ao Bairro da Serra.  

A seguir, falou sobre a Secretaria de Obras, cobrou mais empenho do Secretário, pois o 

almoxarifado continua largado, espera que o secretário tome providências, seja mais firme em relação aos 

funcionários, pois as coisas precisam ser feitas e não se pode deixar para amanhã, pois as principais demandas 

são as estradas rurais. São essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. LAERTE MENDES (PPS) - Cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre a 

importância na questão da indicação de pessoas de confiança, citou que espera um bom trabalho da nova 

Secretária de Educação, devido à experiência profissional da mesma. 

A seguir, comentou sobre a proposta referente ao piso salarial vindo da Câmara Municipal da 

Barra do Turvo, uma Lei na qual o salário dos professores irá acompanhar o teto Máximo de dois mil e 

quinhentos reais, retroagindo ao mês de Janeiro, tendo como salário base, orientou que os professores da eede 

municipal de ensino pressionem o prefeito para regularizar a situação dos mesmos e que esta Casa não vai 

medir esforços para atendê-los, destacou a importância da valorização dos profissionais para melhorar os seus 

rendimentos.  

Comentou sobre o setor do esporte, solicitou concurso público para criar cargos destinados ao 

atendimento no esporte, comentou sobre a visita feita ao Bairro Pilões, expôs sua indignação referente às 

cobranças dos moradores locais, mas felizmente a visita foi proveitosa e logo vai voltar ao local.  

Em seguida, comentou sobre a demora em atender suas reivindicações, como as faixas de 

pedestres que até o presente momento não estão pintadas, falou também de sua alegria em ver o início da 

obra da Praça do Bairro da Serra, destacou a importância da fiscalização da obra, que há quarenta itens para 

fiscalizar, solicitou a todos que fiquem atentos, comentou sobre as dificuldades em atender as estradas que 

estão com difícil acesso. São essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. SIDNEI ROCHA (PV) - Cumprimentou a todos, agradeceu ao Senhor presidente e ao vereador 

Laerte pela visita ao Bairro Pilões, expôs que não tem como cobrar do operador e demais funcionários da 

prefeitura melhorias das estradas, citou não ter como, parabenizou o operador de máquinas Gerson pelos 

serviços prestados com dedicação, que devido à falta de material como cascalho, falta máquinas para carregar, 

fica muito difícil trabalhar, mas fica feliz pelo esforço que ele vem fazendo em melhorar a estrada, comentou 

sobre várias demandas a ser atendida e se tivesse uma retroescavadeira disponível para o trabalho, em breve 
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poderia atender outras comunidades, cobrou providências ao Secretário de obras para não deixar acontecer, 

deixar uma máquina seis meses parada é uma falta de respeito com a população, pois atrasa pra atender a 

demanda e prejudica os moradores locais.  

Em seguida, comentou sobre a demora na conclusão da Obra da Escola do Bairro Maria Rosa, que 

desde o mês de fevereiro estão aguardando o término, destacou a importância das melhorias e rapidez na 

conclusão, pois há mais escolas que necessitam de reformas, cobrou fiscalização da obra, cobrou agilidade pra 

atender as demandas, pois uma guarita fica dois meses para ser concluída em relação a escolas tem prazo para 

ser atendidos e foi acordado com a comunidade trinta dias para entregar a escola, pois usam o Centro 

Comunitário para reuniões, cobrou providências nos reparos da Ponte do Bairro Maria rosa próxima à 

propriedade do Sr. Henrique Dias, destacou a importância do atendimento sendo que protocolou ofício com o 

Secretário de Obras a mais de quinze dias e o local atende a toda comunidade diariamente e precisa de reparos 

urgente.  

Outra solicitação foi referente à balsa, deixou claro que vai procurar o ministério público, pois não 

foram concluídos os serviços e já está precisando de reparos novamente.  São essas suas palavras, desejou boa 

noite a todos.  

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Cumprimentou a todos, iniciou agradecendo o empenho da 

Policia Militar nas últimas semanas, devido o aumento da criminalidade no município, solicitou que continuem 

empenhando-se como prevenção, pois o município está passando por uma situação difícil, comentou sobre a 

ocorrência de roubo a mão armada, na estrada que liga Iporanga ao Município de Barra do Turvo e infelizmente 

todos estão à mercê, indefesos, pois sabe que os direitos humanos defendem os bandidos, parabenizou o 

Secretario de Obras Claudinei pelo empenho e vontade de trabalhar, mas infelizmente não tem material e se 

chover acaba prejudicando o transporte escolar e transporte de paciente no município.  

A seguir, solicitou empenho do Secretário de Saúde, na aquisição de matérias de uso hospitalar 

como fita de destro, para acompanhar os pacientes que fazem uso de insulina, destacou a importância do 

material e o equipamento para atender a demanda no P.A (pronto atendimento).  

Em seguida, falou das escolas, espera que a nova secretária faça um bom trabalho, cobrou união 

com diretores e professores para que os objetivos sejam alcançados, solicitou ao prefeito e secretário de obras, 

melhorias nas ruas dentro do Município, expôs que a situação está próxima a Rodovia Jeremias de Oliveira 

Franco com muitos buracos, comentou sobre as ruas asfaltadas estão com crateras, dificultando o acesso local, 

solicitou empenho ao secretário de obras, pois impostos são pagos e todos têm direitos à coleta de lixo e 

acessibilidade.  

Prosseguindo, comentou que esteve em São Paulo com o presidente em reunião com a secretária 

do vice-governador Rodrigo Garcia, levando a questão do Município referente à Rodovia SP-165 e foram 

orientados a retornar com apoio, que entrassem em contato com prefeitos e vereadores dos municípios 

vizinhos e organizassem uma caravana, para desta forma serem atendidos pelo governador e levando uma só 

questão, a Rodovia SP-165, que realmente não tem mais condições de tráfego.  
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A seguir, comentou sobre a falta de pagamento de Horas Extras, solicitou em apelo ao Prefeito 

Valmir, para não se intrometer nessa questão, pois se o funcionário fez é direito receber suas horas extras, o 

que não pode é o Prefeito intervir nas questões do RH, expôs que atualmente os funcionários do Departamento 

de Recursos Humanos, não tem carta branca para regularizar a situação e nem todo setor tem controle através 

de relógio de ponto digital, que vai constar as horas quando retirar o extrato mensal dos funcionários. Cobrou 

providências na área de licitação quanto às empresas sobre tempo de entrega das obras de reformas de Escolas 

entre outras, solicitou Projeto para garantir que a obra seja acabada no Prazo e que não participe de licitações 

no município. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Solicitou ao Vice-Presidente Benedito Ursulino de 

Freitas que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. Cumprimentou a 

todos, iniciou solicitando em ata suas indicações, reiterando suas indicações feita por escrito, solicitou 

melhorias na estrada do Bairro Nhunguara com urgência, próxima a propriedade do Senhor Isaías onde esteve 

em visita, pois se encontra intransitável, destacou a importância de atender a demanda urgentemente, devido 

a instalação da Energia Elétrica em sua residência, mesmo sendo bem distante, conseguiu a instalação, mas o 

caminhão não consegue chegar até lá para atendê-lo, pois caiu as linhas de tubo e muito mal está passando o 

Kombi de transporte de alunos e não chega a casa onde reside, solicitou que seja registrado e possa ser 

atendido o quanto mais rápido possível.  

Em seguida, comentou sobre sua conversa com o Secretário de Transporte do Estado de São 

Paulo, Senhor Manoel, que passou uma mensagem muito positiva para os municípios do Vale do Ribeira e que 

estão tratando com muito carinho as questões das rodovias, como de Jacupiranga até a Caverna do Diabo e por 

meio da indicação do deputado Federal Alexandre Leite, encaminhando ao Secretário reforçando as 

solicitações do atendimento às estradas, inclusive de Iporanga à cidade de Apiaí.  

Expôs que esteve em São Paulo junto com o vereador Alessandro, levando as mesmas 

reivindicações e deixou claro que a Casa não deixa de cobrar e não mede esforços, pedindo, oficializando todos 

os órgãos competentes para ter acesso e resolver outras demandas pendentes, comentou que esteve com a 

Deputada Rosana Valle em Pariquera–Açu citou que a mesma também está empenhada em futuramente estar 

ajudando o Município, orientou somar essas forças políticas por melhorias no Vale. Destacou a importância das 

Rodovias, pois um Município não pode ser de Interesse Turístico sem as Rodovias, precisa de investimentos 

para que desenvolva o Turismo no município. São essas suas palavras, agradeceu a todos. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão ordinária. 

 

 

 


