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Ata da terceira Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  21 de março 

de   2019,  às 19 horas  no Prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à Av. Iporanga, 112 – 

Iporanga – SP. Reuniram-se os Vereadores:, Adilson Rodrigues da Silva, André Luiz Furquim,  

Alessandro Rodrigues Mendes, Ariovaldo Lopes Rodrigues, Daniel Messias Rocha, Otacilio Francisco 

dos Santos, Sidnei e  Vereador Laerte Mendes,  sob a presidência do Primeiro  e secretariado pela 1º. 

Secretário:  Ariovaldo Lopes Rodrigues,  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 da 

dispensa da leitura das Atas da segunda  Sessão Ordinária que foi aprovado pela contagem de 07 

(sete) votos e 01(um) contrário – Vereador Laerte Mendes. O Sr. Presidente  colocou a Ata da 

segunda Sessão Ordinária sendo esta aprovada pela contagem de 07 (sete) votos a favor e 01(um) 

contrário, Vereador Laerte Mendes. O Sr. Presidente pediu ao 1º. Secretário Ariovaldo Lopes 

Rodrigues que fizesse  a leitura do Projeto de Lei nº 002/2019 e o colocou em discussão: O Vereador 

Laerte Mendes fez uma vasta explanação ao Referido Projeto de Lei dizendo que como se trata de 

um crédito adicional a população não sabe direito do que se trata e que cabe aos Vereadores 

explicarem a ela. Falou que se trata de crédito adicional no valor de 488.920,00 (quatrocentos e 

oitenta e oito mil e novecentos e vintes reais), para a construção ou adequação do prédio da antiga 

Santa Casa para uma Escola Municipal. Questionou o preço dos materiais e mão de obra que serão 

cobrados, dizendo que é muito dinheiro e que cabe aos Vereadores fiscalizar, dizendo que ele já está 

fazendo a sua parte acompanhando a obra de perto, mas pediu aos companheiros que fiscalizassem 

a obra. O Vereador André Luiz Furquim no uso da palavra falou que também é favorável ao Projeto, 

porque fizeram um acordo com o Prefeito, porque agora eles mostram planilhas e esclareceram 

melhor as coisas em relação a obra. Disse que foi combinado a troca das janelas com o isolamento 

acústico  nas janelas, mas eles se preocuparam com o forro e esqueceram da janela, como a obra é 

no centro da cidade e já que se vai fazer então que se faça bem feito, porque é uma escola e lá nos 

formaremos cidadãos de bem e não bandidos ou presidiários. E também foi proposto para se  deixe 

entradas para um possível ar condicionado, prá depois não ficar quebrando paredes. Disse que esse 

foi o acordo e que se for cumprido desde já se manifesta favorável ao Projeto de Lei. Disse que ele 

vai estar em cima para que se conclua uma obra de qualidade, como já viu acontecer em outras obras  

antes de seu mandato. E falou que em seu mandato se ele ver alguma falha ou problema em alguma 

obra ele denunciará ao Ministério Público e o mesmo  tome providência quanto ao caso.Quanto ao 

valor da obra, ai foi realizada a licitação, ai se houve algum problema é de competência do Tribunal 

de Contas realizar a vistoria e se houve superfaturamento ou algum outro problema o Tribunal 

apontará, mas reafirmou que a qualidade da obra terá de ser de primeira linha. O Vereador Ariovaldo 

Lopes Rodrigues também se manifestou favorável ao Projeto de Lei dizendo que a construção dessa 

escola é uma obra que beneficiará a todos e desde já manifestam-se favorável ao Projeto de Lei. 

Colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao 1º. 

Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse  a leitura do Projeto de Lei nº 003/2019 e o colocou 

em discussão. O Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues em sua fala disse que esse crédito adicional se 

trata de uma verba conseguida através do Deputado Miltom Leite para a reforma da Praça do Bairro 
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Serra, se manifestando favorável a aprovação do projeto. O Vereador Laerte Mendes e o Vereador 

Benedito Ursulino de Freitas também teceram comentários a respeito do referido Projeto de Lei 

003/2019, manifestando-se favorável a aprovação do mesmo, mas que também estarão fiscalizando 

as obras. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente 

pediu ao 1º. Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse  a leitura da Moção de Pesar por 

falecimento 002/2019  do Ex-Vereador João Mota/2019 e o colocou em discussão. Todos os 

Vereadores se manifestaram a favor da Moção de Pesar de Falecimento 002/2019, enaltecendo o Sr. 

Jão Motta, pelos relevantes serviços prestados ao município de Iporanga, também desejando conforto 

aos familiares do falecido. Colocada em discussão a mesma aprovado por todos os Vereadores. O Sr. 

Presidente pediu ao Sr. Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse a leitura do Projeto de Lei  

004/2019: que “Dispõe sobre alteração na Lei Municipal 127/2009” e o encaminhou às  Comissões de 

Economia,  Justiça e  Redação e Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, 

Esportes e Turismo. O Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse 

a leitura do Projeto de Lei Legislativo 003/2019: que “Dispõe sobre a criação do Programa Aluno 

Consciente”. e o encaminhou às  Comissões de Economia,  Justiça e  Redação e Comissão de 

Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo. O Sr. Presidente pediu ao Sr. 

Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse a leitura do Projeto de Lei Legislativo 004/2019: 

que “Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos agentes públicos da Câmara Municipal de 

Iporanga” e o encaminhou às  Comissões de Economia e  Justiça e  Redação. O Sr. Presidente pediu 

ao Sr. Secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues que fizesse a leitura do Projeto de Resolução 001/2019: 

que “Dispõe sobre criação de  “Comissão de Representação” na Câmara Municipal de Iporanga”  e o 

encaminhou às  Comissões de Economia e  Justiça e  Redação. O Sr. Presidente deu o uso da 

palavra livre aos oradores inscritos. O Vereador Benedito Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, agradeceu o apoio na votação da Moção ao Ex Vereador João Mota, uma 

pessoa que ajudou muitas pessoas, que batalhou pelo município, desejou que Deus confortasse o 

coração dos familiares, a seguir agradeceu o Deputado Milton Leite, que está empenhado em ajudar o 

município de Iporanga, juntamente com Assessor Manoel que ama Iporanga e não mede esforços 

para atender na solicitação de recursos. Comunicou que vai ser feita melhorias na Praça do Bairro 

Serra, agradeceu a todos pelo apoio, pelo voto no Projeto para construção da mesma, solicitou que 

fiscalizem todas as obras que estão sendo feita no município de Iporanga. Prosseguindo comentou 

sobre as melhorias que estão sendo feita no Bairro da Serra, tapa buraco nas ruas próximas ao 

campo e em breve estarão retomando os reparos e manutenção no Sitio Novo, destacou que há 

morador acamado que necessita estar se locomovendo para atendimento médico, acredita que o 

Secretario de Obras está bem empenhado e atenderá nas melhorias da Estrada do sitio Novo e 

demais Estradas dos Bairros do Município são essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em 

seguida o Vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, Iniciou parabenizando o 

Vereador Benedito pela conquista da Obra na Praça do Bairro da Serra parabenizou o Prefeito pelo 

Projeto de Construção da Nova Escola, solicitou que não esqueça as escolas de zona rural, citou a 

importância do investimento para o município, solicitou apoio para as Comunidades, pois as Escolas 
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estão abandonadas, mas concluiu que arrumando o Centro será de grande valia para atender as 

Comunidades que há muito tempo estão aguardando por melhorias, citou como exemplo a escola do 

Bairro Maria Rosa que iniciará em breve a reforma e espera que seja o mais rápido possível, pois os 

alunos e os pais estão cobrando, espera que iniciem e terminem a tão esperada reforma da Escola, 

pois os alunos merecem. Continuando falou das Estradas, espera que suas solicitações de reparos 

sejam atendidas, pois parece não acreditar que está ruim, destacou a importância dos reparos, pois o 

caminhão que estava levando material, o Cascalho não conseguiu sair da balsa e não acha justo 

aluno perder aulas por falta de reparos em pequenos trechos da estrada, espera que os responsáveis 

concluam os serviços o mais breve possível nos pontos críticos e roçadas. São essas suas palavras, 

desejou boa noite a todos. O Vereador André Luiz Furquim faz uso da tribuna, cumprimentou a 

todos, iniciou sua fala apoiando os Professores em suas reivindicações, destacou a importância de 

valorizar os Profissionais que investem em cursos, deixou claro ser contra a revogação da Lei 

referente à formação dos Secretários, em sua opinião o Secretário de Saúde tem que ser enfermeiro 

e Secretário de Educação tem que ser Professor, Pedagogo ou mais, ofereceu seus préstimos em 

apoio ao setor, sugeriu reuniões para discutir melhorias para o setor de Educação. Prosseguindo 

comentou sobre as melhorias nas estradas que iniciaram pelo Bairro Ribeirão, mas o Diretor do 

PETAR está dificultando, tentando travar os trabalhos liberados pelo Ministério Público através do 

TAC (Termo de Ajuste de Conduta). A seguir comentou sobre as contas do Prefeito referente ao Ano 

de 2015, citou ser uma questão polêmica devido ao Parecer desfavorável do Tribunal de Contas, 

comentou que seu Parecer pela Comissão e seu voto vai ser desfavorável acompanhando o Tribunal 

de Contas. Parabenizou o Setor do esporte pela organização dos Torneios na festa da Vila, elogiou 

toda programação da festa, orientou adequação nos horários de apresentação para evitar 

constrangimento ao Público. Antes de finalizar comentou sobre o Projeto da Marcha para Brasília, 

citou ser necessário, mas desde que seja com a finalidade de buscar o mesmo objetivo, ou seja, 

juntar os Vereadores, Prefeitos ou representantes do Vale do Ribeira que chegue ao consenso de 

buscar um único objetivo e hoje a prioridade são a questão das estradas, fila na saúde para Exames, 

pois o Governo do Estado prometeu o Corujão da Saúde e até o momento não cumpriu para suprir a 

necessidade do paciente que a Lei garante a ele. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa 

noite a todos. Em seguida o Vereador Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, iniciou comentando sobre reunião referente ao PETAR, adiantou que 

provavelmente ocorra a privatização do Parque até o ano de 2023, comentou que ele esteve 

presente, juntamente com o Vereador Benedito e Vereador Ariovaldo, onde foram discutidas algumas 

reivindicações dos munícipes e monitores ambientais nesse primeiro dialogo ciente que há mais de 

Sessenta anos o município de Iporanga se tornou refém do Parque do Estado, onde não se pode 

plantar não se pode fazer uma roça e o Parque expulsando vários moradores antigos de suas terras, 

acha digno participar das reuniões que trata do futuro do município que recebe um valor simbólico do 

Estado, destacou que o valor é pouco comparado ao recurso disponibilizado para o Estado de São 

Paulo ou para o Brasil, citou vários exemplos onde esses recursos são utilizados e que o Banco 

Mundial disponibiliza, citou que foi discutido um valor maior do recurso para atender o município, 
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solicitou apoio aos monitores local com a nova Concessão, que a Sede do Escritório do PETAR seja 

transferida para o município, aumentando assim a arrecadação de Imposto, pois oitenta por cento do 

Parque pertence ao município, nada mais justo que a arrecadação fique para o município. Solicitou 

também aproveitamento de mão de obra local para construções disponibilizada pelo Parque, gerando 

renda para o município de Iporanga, citou ser favorável a Concessão para melhorias na qualidade do 

Turismo no Município, com isso vem amarrado o acesso, o aumento do ISS, pensando no futuro do 

município.  Continuando solicitou ao Prefeito melhorias nas Ruas do município, citou que as Ruas 

estão abandonadas com buracos pra todo lado, solicitou limpeza, tapa buracos, perenização de 

estradas, citou varias estradas dos bairros que estão em péssimas condições e o mato adentrando a 

estrada destacou a importância de acessos como Iporanga a Barra do Turvo. A Seguir parabenizou 

os alunos do Curso Qualificação oferecido pelo CRAS e espera que tenham oportunidade de por em 

prática o que aprenderam.  São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O 

Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, agradeceu pela 

presença, iniciou agradecendo aos Deputados pelas Emendas Parlamentares destinados à área da 

Saúde do Município no valor de R$510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), Duzentos e Vinte mil do 

Deputado Milton Leite Filho, Deputado Nilto Tatto no Valor de R$150.000,00(cento e cinquenta mil 

reais), Deputado Samuel Moreira R$90.000,00(noventa mil reais) e o Deputado Marcos do PT no 

valor de R$50.000,00(cinquenta mil reais), agradeceu aos Deputados que Deus os abençoe e 

solicitou que continuem ajudando o município, pois o município precisa muito. Parabenizou e 

agradeceu o Prefeito Valmir e solicitou a ele dialogo nas decisões referentes aos Projetos, destacou a 

importância de pensar, da união para melhor atender a população, expos as dificuldades da 

nomeação do Cargo de Secretário da Rede Municipal de Ensino, pois não tem direito a Fundo de 

Garantia, décimo terceiro ou Ferias e ganha menos que o Supervisor de Ensino, solicitou cautela ao 

retirar ou mudar as atribuições do Secretário as exigências de Pedagogo para assumir a Secretaria, 

mas sim valorizar o profissional e ver uma forma de melhorar seus honorários, deixou claro não ser 

contra a Contratação da Naiene Franco, trata-se de uma excelente profissional, filha de Iporanga, se 

destacou na área de Turismo, Esporte e Cultura, tem conhecimento, mas infelizmente não tem 

Pedagogia e não tem como a Câmara mudar isso, pois futuramente poderá interferir nas normas da 

Educação no Município, destacou que a Educação é a base de tudo e tem que valorizar. Parabenizou 

os Professores pelas suas reivindicações, pois é direito deles e dever de todos. São essas suas 

palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos. O Vereador Daniel Messias Rocha, cumprimentou 

a todos, iniciou suas palavras sendo solidários aos professores em suas reivindicações, comentou 

que infelizmente a Educação tem sido deixada de lado nessa gestão, mas orientou não desistir, pois 

são as crianças que colherão os frutos da luta por essas melhorias, se fez a disposição pra aquilo que 

estiver ao seu alcance, citou que o Projeto é um desrespeito com os profissionais da área alterando 

ou mudando uma Lei simplesmente pra agradar ou satisfazer o desejo de uma só pessoa, considera 

total desrespeito. Prosseguindo cobrou a Secretaria de Obras, solicitou melhorias nas Estradas 

Municipais, citou que entende as dificuldades, mas acredita que dá pra ser feito um pouco mais, 

destacou a importância dos reparos, pois a classe da Agricultura tem sofrido, pois às vezes não pode 
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escoar o seu produto e a Agricultura Familiar está movimentando a economia municipal, mas alertou 

ser outro Setor que não está tendo a atenção que merece. Em seguida pediu desculpas aos seus 

eleitores, pois devido defender a minoria, muitas portas são fechadas e devido a isso não consegue 

atingir o objetivo desejado, mas deixou claro que foi eleito para representar o povo e com o povo 

estará até o final da Gestão. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador Laerte 

Mendes faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, agradeceu os funcionários Quennedi (Bira) e 

Ailton que não medem esforços para que os problemas com lixo seja resolvido, citou ser uma 

vergonha ter que mandar o lixo do município para Itaoca, comentou sobre a licitação para conclusão 

da obra do Aterro Sanitário, deixou claro que deseja que a empresa ganhadora seja a qual prometeu 

dar a obra concluída e o valor parcelado, destacou a importância do trabalho do atual Secretário para 

o bom andamento da Obra, elogiou o mesmo que está há três meses no cargo resolveu varias 

demandas que há seis anos  estava parada.  A seguir comentou sobre os recursos destinados ao 

setor da Saúde fez uma correção que está disponível R$590.000,00(quinhentos e noventa mil reais), 

Deputado Alexandre Leite R$200.000,00 Deputado Samuel R$90.000,00, Deputado Nilto Tatto R$ 

150.000,00, Deputado Valmir Prascidelli R$150.000.00, esclareceu que na questão da Saúde houve 

mudanças, mas o Secretário Ranulfo nunca deixou padecer a Saúde, relatou a ocorrência de um fato 

em que o motorista Admir (Goias) usou seu carro particular para atender um paciente com retorno em 

Pariquera-Açu, destacou a importância de um Secretário que não deixe essas coisas acontecer, 

cobrou o Veiculo que foi licitado com a emenda disponibilizada pela Deputada Leci Brandão, 

comentou que se encerra o prazo da entrega do Veículo, citou que o prazo foi estendido e o Prefeito 

está aguardando pela qualidade e marca do Veiculo.  Em seguida comentou sobre os animais soltos 

nas ruas, cobrou providencias, pois está cheio de cavalos nas Praças e está vergonhoso receber 

Turistas na cidade com tantos animais soltos. Cobrou faixas de pedestres nas ruas, pois as aulas 

voltaram e até o momento não foi providenciada a faixa nos locais de travessia de alunos. Elogiou o 

funcionário Claudinei, orientou que continue se esforçando, se dedicando aos serviços. Parabenizou o 

Prefeito Valmir pela indicação, São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O Senhor 

Presidente Adilson Rodrigues da Silva, 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 comentando sobre uma visita feita nas ruas da cidade vistoriando toda 

demanda a ser atendida e comentou que vai ser feito os reparos em todos os buracos, pois está 

realmente necessitando, adiantou que vai ser providenciado dois caminhões de asfalto para atender 

essas demandas. Expos a seguir seus agradecimento aos Deputados que liberaram recursos para o 

Município, elogiou que o Setor que se destina o recurso, pois precisa de muitos investimentos e toda 

ajuda será bem vinda, para melhor atender a população que merece muito mais. Esclareceu que toda 

liberação de recurso depende de Projetos e estimativas feita por Engenheiro, espera que seja 

suficiente para atender as necessidades expostas no Projeto. Parabenizou o Vereador Benedito e 

toda Comunidade do Bairro da Serra pela conquista da Praça no Bairro.  Continuando fez uma 

indicação verbal e solicitou o Registro em Ata, requerendo providencias de reparos na Rodovia 

Jeremias de Oliveira Franco há 50 metros da Balsa do Bairro Poço Grande, onde passa diariamente e 
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está acontecendo uma Erosão, deixou claro que se o Município não tomar providencias 

emergencialmente, vai ocorrer um grande problema na estrada, destacou a importância de solução 

imediata para o problema que está com onze tubos caídos no local e saliência no asfalto no meio da 

estrada, com medida aproximada de dois a três centímetros do asfalto, está cedendo a linha de tubo 

embaixo e se não tomar providencia o município ficará sem estrada e correndo risco de uma tragédia 

no local. 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,  Ariovaldo 

Lopes Rodrigues, 1º. Secretário e pelo Sr. Presidente: Adilson Rodrigues da Silva, assinada. Sala das 

Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 21 de março de 2019.   

 


