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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 

06/12/2018 

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 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: Benedito Ursulino de Freitas. 

O SENHOR PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes – DEM) – Boa noite a todos. Estando todos 
os presentes sob a proteção de Deus, está aberta a décima oitava sessão ordinária do ano de dois mil 
e dezoito da Câmara Municipal de Iporanga. 

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura das atas da décima 
sétima sessão ordinária e da nona e décima sessões extraordinárias de dois mil e dezoito. 

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

Está aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura das atas da décima sétima 
sessão ordinária e da nona e décima sessões extraordinárias de dois mil e dezoito. 

Coloco em votação as atas da décima sétima sessão ordinária e da nona e décima 
sessões extraordinárias de dois mil e dezoito. 

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

Estão aprovadas as atas da décima sétima sessão ordinária e da nona e décima sessões 
extraordinárias de dois mil e dezoito. 

Faço agora a leitura do Projeto de Lei 035/2018. 

[O Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 035/2018 que “Estima a receita e fixa 

a despesa do município de Iporanga para o exercício de 2019.”] 

Coloco o Projeto de Lei 035/2018 em discussão. 

O SR. ADILSON RODRIGUES (PSBD) – Carinhosamente boa noite Senhor Presidente, 
nobres pares e público presente. 

Este projeto na verdade é o projeto anual do orçamento do município, não tem tanto o que 
discutir nesta questão, a única coisa que eu já falei nas sessões passadas, eu espero que este 
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orçamento esteja bem planejado para termos um ano com sobras, que nós possamos chegar ao meio 
do ano sem faltar dotações, já quero dizer que sou favorável e deixo este assunto bem esclarecido. 
Como já foi dito na sessão passada, espero que tenham planejado para que não tenhamos falta de 
orçamento no meio do ano. 

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Boa noite a todos, Senhor Presidente, nobres colegas e 
público presente. 

Como é de praxe sou favorável ao projeto, só peço ao Executivo para que tenha mais 
respeito com o cidadão, porque uma prefeitura que tem vinte e um milhões de orçamento chegar no 
final do ano com os pacientes mendigando para conseguir transporte para ir ao médico é um absurdo. 
Tentamos corrigir o Executivo para que abram a mente, para que não aconteçam essas coisas mas 
não se resolvem.  

Não terei mais diálogo com o Executivo, simplesmente na hora que o cidadão chegar à 
minha pessoa vou levar para o Ministério Público, é o mínimo que eu posso fazer pelo coitado. Aí eu 
vejo que existe orçamento para atender o povo, eu trabalho na saúde, é a mesma palhaçada de 
sempre, não respeitam o coitado que está há um ano tentando marcar uma consulta por conta do 
início do recesso, vem da zona rural e não tem boca para nada, é isso que vocês querem para o seu 
município? É isso que vocês querem? Aprovamos o orçamento para que? Para fazer bonito? Eu 
garanto a vocês que para festa já está tudo destinado, mas o coitado tem que ficar mendigando, 
chorando e correndo atrás de vereador para resolver um problema tão corriqueiro como esse.  

Já conversei com o prefeito e até hoje eu fiz o que estava ao meu alcance para ajudar, 
mas não tem mais conversa, infelizmente tem de ser dessa forma, porque já que ele não quer ser 
ajudado, então vamos ajudar aos que necessitam, e se for necessário Ministério Público, fazer o que? 
Deve-se atender o direito do cidadão, a pessoa já está doente e ainda passa por isso. Com os 
motoristas é a mesma coisa, o cara tem uma viagem longa e cansativa e precisa mendigar despesa 
de viagem, é um absurdo que não pode acontecer. Se não pode atender então que fechem-se as 
portas, não coloca no orçamento, porque dinheiro tem.  

Em questão de administração eu garanto a vocês que no ano seguinte estão mandando 
nova suplementação, pois não administram corretamente o dinheiro. Quem esta pagando é o povo e 
quem sai por ruim são os vereadores e não o Executivo. É isso que ouvimos, quando eu votei contra 
o projeto da suplementação eles vieram contestar meu voto. No meu voto mando eu, não tenho rabo 
preso com ninguém, se acho que devo votar contra eu voto, muito obrigado a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes – DEM) – Coloco o Projeto de Lei 035/2018 
em votação  

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

Senhores vereadores daremos início agora à eleição para composição da nova mesa 
diretora da Câmara Municipal de Iporanga para o biênio 2019-2020. Peço ao secretário da Câmara, o 
senhor Edson, que entregue a todos os vereadores a cédula de votação contendo o nome e o número 
da chapa concorrente, ladeada por um quadrado que deverá ser assinalada para a confirmação do 
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voto. A cédula também contém o nome e a assinatura do vereador votante, que deverá então se 
levantar e antes de depositar a cédula na urna instalada no plenário declarar abertamente o seu voto. 

Queria informar a todos que foi protocolada na secretaria da Câmara Municipal de 
Iporanga apenas a “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, assim composta: Presidente Adilson Rodrigues 
da Silva, primeiro secretário Ariovaldo Lopes Rodrigues, segundo secretário Otacílio Francisco dos 
Santos e vice-presidente Benedito Ursulino de Freitas. 

[Inicia-se a votação para eleição da mesa diretora] 

Começando pelo vereador Alessandro Mendes Rodrigues; Vereador Otacílio Francisco 
dos Santos; Vereador Adilson Rodrigues da Silva; Vereador Daniel Messias Rocha; Vereador Laerte 
Mendes; Vereador André Luiz Furquim; Vereador Sidnei Rocha; Vereador Benedito Ursulino de 
Freitas; 

Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira para que eu possa votar. 

Convoco como escrutinadores os vereadores Alessandro Mendes Rodrigues e Benedito 
Ursulino de Freitas. Eles farão a contagem dos votos e apresentarão o resultado a esta presidência. 

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Mostrando a primeira cédula vereador 
Ariovaldo votou na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, um voto; Segunda cédula vereador Benedito 
Ursulino de Freitas votou também na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, dois votos; Terceira cédula 
vereador Sidnei Rocha votou também na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, três votos; Quarta 
cédula vereador André Luiz Furquim também votou na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, quatro 
votos; Quinta cédula vereador Otacílio Francisco dos santos também votou na “Chapa 001 - unidos 
por Iporanga”, cinco votos; Sexta cédula vereador Daniel Messias Rocha também votou na “Chapa 
001 - unidos por Iporanga”, seis votos; Sétima cédula vereador Laerte Mendes também votou na 
“Chapa 001 - unidos por Iporanga”, sete votos; Oitava cédula vereador Adilson Rodrigues da Silva 
também votou na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, oito votos; Nona cédula, vereador Alessandro 
Mendes Rodrigues também votou na “Chapa 001 - unidos por Iporanga”, nove votos para a “Chapa 
001 - unidos por Iporanga”. 

O SENHOR PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes – DEM) – Obrigado vereadores.  

Então pela contagem de nove votos favoráveis, declaro eleita a “Chapa 001 - unidos por 
Iporanga” a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Iporanga e o vice-presidente para o biênio de 
2019-2020, assim composta: Presidente Adilson Rodrigues da Silva, primeiro secretário Ariovaldo 
Lopes Rodrigues, segundo secretário Otacílio Francisco dos Santos e vice-presidente Benedito 
Ursulino de Freitas. Declaro o vereador Adilson Rodrigues da Silva o novo presidente para o biênio 
2019-2020. 

Está aberto o uso da palavra livre aos vereadores inscritos. 

- PALAVRA LIVRE - 
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O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
agradeceu a Deus, iniciou sua fala expondo suas reivindicações através de ofícios a vários 
departamentos para atender a demanda e trazer melhorias para o município, mas destacou que 
infelizmente nenhum dos pedidos foi atendido, comentou que dos setenta e quatro ofícios redigidos 
no decorrer do ano, trinta foram destinados ao Prefeito, mas infelizmente não foram atendidos, citou 
ser difícil terminar o ano no legislativo sem um retorno à população dos pedidos, pois não foram 
aceitos, elogiou Iporanga, citou que se trata de um lugar pequeno e fácil de cuidar, com belezas e 
atrativos naturais e o Executivo não consegue ver para melhorar, citou que tentou melhorar os 
acessos aos bairros, mas tudo não passou de ilusão,  

Lembrou que o setor da saúde passou praticamente o ano todo com falta de 
medicamentos, na educação mais um ano sem uniforme escolar, deixou claro que se planejar, 
organizar e executar dá para se fazer um bom trabalho no decorrer do ano, cobrou foco, pois há 
dinheiro disponível, deixou claro que se não executar direito, sem superfaturar obras, não conseguirá 
obter resultado nos próximos anos também.  

Logo em seguida parabenizou o novo presidente da casa Adilson, desejou que Deus o 
proteja, que ilumine e o livre de toda a tentação, do suborno, que possa entrar e sair de cabeça 
erguida, que respeite sua família. São essas suas palavras, desejou um feliz natal a todos. 

O SR. OTACÍLIO FRANCISCO (PSB) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou agradecendo o presidente Ariovaldo pelo trabalho feito no decorrer dos dois anos de mandato, 
elogiou sua honestidade e transparência com todos, agradeceu aos vereadores que lutaram juntos 
por melhorias no município, agradeceu também ao Presidente eleito Adilson Rodrigues da Silva, 
desejou que fizesse um bom trabalho, citou que todos conhecem a sua índole, a sua competência, 
para administrar a casa muito bem, prestou sua solidariedade e apoio no que precisar, pois sabe das 
dificuldades do município e que os recursos vêm, mas são suficientes para atender toda a demanda, 
pois o município é muito pobre, muitas vezes recebe milhões, mas com a necessidade não o 
suficiente, citou como exemplo a estrada que liga Apiaí a Eldorado que necessita de melhorias, mas 
requer muitos gastos, tem certeza que o prefeito Valmir fez um bom trabalho durante os dois anos de 
gestão e nunca ouviu falar sobre desvio de conduta ou dinheiro, solicitou que o presidente ajude na 
administração municipal para que nos próximos dois anos possam atender a população. São essas 
suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. ADILSON RODRIGUES (PSBD) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou agradecendo em nome Deus o momento, destacou sua emoção em encerrar as sessões do 
ano, sendo a mais especial e muito importante na sua vida, sabe da responsabilidade com quatro mil 
habitantes e está ciente de que não se conquista tudo que almeja, citou que não deixa de conquistar 
algumas coisas, sabe que no momento está onde plantaram a semente e o grupo que lhe deu apoio 
só quer agradecer, pois tem como exemplo a política do País e como foi difícil para o brasileiro definir 
nos votos, o que hoje traz uma imagem negativa para os políticos, da desonestidade, do desrespeito 
com o dinheiro publico, destacou que manchou a imagem dos políticos, comentou que ocorre 
irregularidade em qualquer órgão superior ou outros, e se não tiver fé em Deus e a cabeça pensando 
no bem do município não é difícil acontecer, citou estar ciente e com a cabeça focada no município 
em seu compromisso com Iporanga, com os munícipes é poder fazer uma Iporanga melhor, junto com 
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o Prefeito Valmir e demais vereadores, citou que não vê oposição, mas vê o carinho, o desejo do bem 
para o município, a luta, o trabalho de cada vereador e as dificuldades que eles têm pra enfrentar o 
dia a dia com a sua população, citou querer ser parceiro de todos e espera poder atender o município, 
pois isso é seu objetivo e tem certeza que com a equipe da casa, vai assessorar trazendo a firmeza 
de fazer uma Iporanga melhor. 

Agradeceu o presidente Ariovaldo, elogiou o fato de ele ser uma pessoa que fez uma 
administração exemplar. Agradeceu a todos pela confiança para atender o município. São essas suas 
palavras. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua 
fala comentando sobre a educação, comentou que visitou escolas dos bairros e a merenda escolar 
está melhor. Comentou também sobre o início das festividades do final do ano, cobrou a decoração 
de natal e organização na área do esporte, elogiou o prefeito, pois corre atrás de melhorias para o 
município, ciente das dificuldades solicitou apoio a ele, mas a partir do início do próximo ano, orientou 
que todos precisam ser mais rígidos, pois haverá novas eleições.  

Prosseguindo, comentou sobre a eleição da Presidência da Casa, destacou que foi inédito 
o acontecimento da eleição por unanimidade, citou nunca ter visto ocorrer dessa forma, deixou claro 
seu apoio e parceria com o presidente eleito, cobrou prestação de contas como nos mandatos 
anteriores, elogiou sua conduta como vereador, pois desempenha com muita seriedade seu trabalho, 
se colocou a disposição em apoio, citou ser companheiro, orientou seguir o regimento interno. São 
essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, prestou 
condolências ao vereador Daniel Messias pela perda de entes queridos. Prosseguindo parabenizou o 
Vereador Adilson, justificou seu voto a ele pela humildade, pela honestidade, pela transparência, por 
pensar em todos, não só em meia dúzia, mas ao todo, comentou sobre sua admiração pelo trabalho 
que faz na comunidade onde reside, destacou a importância do vereador no bairro, pois faz tudo com 
dignidade, solicitou que continue assim ajudando o povo.  

Em seguida comentou sobre a saúde, solicitou apoio do prefeito em suas reivindicações, 
destacou a importância de se atender às pessoas que necessitam, lembrou-se da rejeição que o 
prefeito sofreu ao sair candidato, pois vem de berço humilde, fez elogios como o melhor prefeito de 
Iporanga, pois conseguiu quitar débitos de administrações anteriores que muitos deixaram na 
prefeitura, esclareceu a importância do município seguir com pessoas honestas que tenham 
dignidade e pensem no próximo, solicitou que não deixem o município cair em mãos erradas, pois só 
quer o melhor para o município. 

Continuando, comentou sobre os professores, solicitou que o prefeito prossiga e dê 
condições de trabalho para os docentes, pois é através da formação que indivíduo abre a mente para 
fazer pelo seu próximo.  Cobrou a seguir a execução de projetos, citou que o município perdeu vários 
projetos como Micro bacias, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por erros de cálculo. 
Citou que não mediram esforços atrás do governo para conseguir o convênio, para da noite pra outro 
dia perder o recurso. Alertou o prefeito para contratar pessoas competentes para formar uma equipe 
de projetos, evitando assim complicações ou ação pública, solicitou que sejam vetados os projetos 
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irregulares que dependem da aprovação da casa, esclareceu que saem por errado pela não 
aprovação de projetos, citou como exemplo a situação do projeto do MIT, aguardado há bastante 
tempo, esclareceu que teve informação que perderam o projeto, pois não foi protocolado no prazo. 
Citou ser um absurdo perder R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) ficando para o ano 
seguinte. Cobrou pulso firme da administração, destacou a importância da organização para o bom 
andamento do município trabalhando para todos, não para particulares, citou que não foi investido um 
real no Bairro Ribeirão, lembrou que protocolou ofícios solicitando melhorias na estrada, comentou 
que vai seguir a ação pública movida pelo bairro e deixar a disposição para o que precisar. São essas 
suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, parabenizou o 
vereador Adilson pela conquista da presidência da câmara, agradeceu ao presidente Ariovaldo que 
finaliza seu mandato, destacou ser somente uma troca de presidente, mas o trabalho continua, deseja 
que o vereador Adilson dê continuidade aos trabalhos da casa com dedicação, ciente que não tem 
como agradar a todos, mas tem de melhorar o trabalho em parcerias, pediu a Deus saúde para 
continuar a luta e agradeceu pela oportunidade de estar na casa lutando por melhorias na zona 
urbana e rural do município.  

Prosseguindo agradeceu a presença do vice-prefeito Edmundo na sessão e solicitou ao 
vereador Adilson que dê continuidade aos trabalhos com honestidade e humildade, pois não somos 
maiores, ou melhores do que ninguém. Continuando comentou sobre as necessidades do município e 
o constrangimento de terem passados dois anos de mandato e reclamar por ter vários pedidos não 
atendidos, espera que o prefeito possa atendê-los nesses dois anos restantes de sua gestão, 
destacou a importância de se atender a demanda enquanto está no poder, solicitou apoio de todos. 

Deixou claro que nunca foge das dificuldades que existem, concorda que não está bom, 
mas reclamar não leva a nada, pois depende do prefeito e da sua equipe para atender os seus 
pedidos, esclareceu que os ofícios solicitando melhorias se tornaram rotina, mas depende da 
prefeitura para atender a demanda, espera que no próximo ano haja menos cobranças e mais 
trabalho, pois há muitas coisas precisando melhorar.  

Em seguida agradeceu o pouco que recebeu durante os dois anos de mandato, por 
compor a mesa, agradeceu o presidente Ariovaldo pelas conquistas e pelo apoio ao município, 
solicitou que o novo presidente dê continuidade no que está sendo feito, que represente a câmara 
muito bem. São essas suas palavras, agradeceu a todos.  

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
parabenizou o presidente Ariovaldo por sua honestidade e pelo exemplo de gestão. Parabenizou o 
vereador Adilson pela conquista da presidência, justificou seu voto de coração e confiança pela sua 
honestidade, espera que dê continuidade aos trabalhos, sabendo que a responsabilidade é muito 
grande, mas que siga exemplos da gestão anterior que realizou um bom trabalho. Elogiou o 
presidente Ariovaldo pelo trabalho realizado por melhorias no prédio da câmara, concluiu que precisa 
dar continuidade buscando o melhor para o município. Continuando, comentou sobre as dificuldades 
que ocorrem no município, destacou que não mede esforços para correr atrás de melhorias das 
estradas, da educação e saúde, mas deixou claro que depende do prefeito, de emendas 
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parlamentares e do apoio de deputados, mas tem certeza que os que se elegeram ajudarão o 
município.  

Comentou a seguir que as estradas estão em péssimas condições, citou que esteve no 
Bairro Ribeirão e destacou a importância da limpeza das estradas, pois estão cheias de galhos, 
comentou sobre a falta do cascalho para atender a demanda dos reparos nas estradas, mesmo com 
as dificuldades destacou a importância do planejamento para atender as necessidades de Iporanga, 
pois há municípios em que funcionários estão sem pagamento, parabenizou o prefeito pela sua 
honestidade e por manter o pagamento dos funcionários em dia. São essas suas palavras, agradeceu 
a todos.  

O SENHOR PRESIDENTE (Ariovaldo Lopes – DEM) – 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, iniciou agradecendo a Deus pelas conquistas na sua vida, a 
seguir a agradeceu os ex-vereadores Onésio Maciel, Sérgio Rodrigues Bastos e ao vice-prefeito 
Edmundo Rodrigues e todos os demais presentes na sessão.  

Em seguida comentou as dificuldades na administração, citou exemplos da Cascalheira 
embargada, que dificulta as melhorias das estradas, citou que o meio ambiente travou, prejudicando o 
município, comentou as dificuldades que os encarregados passam, pois o município é grande com 
bairros a setenta quilômetros da cidade e outros de difícil acesso, principalmente por ser uma área em 
que chove muito. Continuando agradeceu os funcionários, parabenizou o vereador e novo presidente 
Adilson, elogiou e destacou sua competência para administrar e dar continuidade aos trabalhos. São 
essas suas palavras, desejou boa noite a todos. 

Nada mais havendo a tratar está encerrada a presente sessão ordinária. 

 

       Ariovaldo Lopes Rodrigues 
                  Presidente 

 

Benedito Ursulino de Freitas 
          1.º Secretário 

              Sidnei Rocha 
             2.º Secretário 

 


