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Ata da sétima Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  17 de maio de  

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 Rodrigues Mendes, Daniel Messias Rocha, Laerte Mendes, Otacilio Francisco 

dos Santos e Sidnei Rocha  sob a presidência do Primeiro  e secretariado pela 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 colocou o requerimento verbal de dispensa da leitura 

da Ata da sexta Sessão Ordinária  que colocado em votação foi aprovado pelos  vereadores. O Sr. 

Presidente  colocou a Ata da sexta Sessão  Ordinária da Câmara Municipal de Iporanga em votação 

sendo esta aprovada  por todos os vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 

018/2018 que “Autoriza o Poder Executivo  a celebrar convênios com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – FDE, objetivando a gestão de Atas de Registro de Preços” e o 

encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente fez a leitura do 

Projeto de Lei 020/2018 que “ Altera a Lei 407/2017 de 08 de junho de 2017” e o encaminhou às 

Comissão de Economia e Justiça e Redação. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 

021/2018 que “ Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial e dá outras 

providências, alteração na LDO de 2017 e alteração do Plano Plurianual sob a Lei número 324/2013 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 Legislativo 006/2018 que “ Institui a exigência de Ficha 

Limpa para nomeação de cargos comissionados existentes nos órgãos dos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal ” e o encaminhou às Comissões de Economia e Justiça e Redação. O Sr. 

Presidente deu o uso da palavra aos oradores inscritos. 

O Vereador Daniel Messias Rocha, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença, iniciou sua fala 

agradecendo ao Prefeito, ao Secretario de Obras, que estão atendendo algumas de suas indicações e 

espera que outras indicações também sejam atendidas, pois busca melhorias para cidade e 

população de um modo geral. Cobrou do Secretário de obras reparos e manutenção nas Estradas dos 

Bairros do Município, esclareceu que todas se encontram no mesmo estado de conservação e 

moradores, produtores, estão tendo dificuldades para acessar ou transportar seus produtos agrícolas, 

deixou claro que sabe que a situação está difícil, mas na medida do possível gostaria que fossem 

atendidos na melhoria das Estradas. Continuando deixou Registrado a sua preocupação com relação 

ao concurso da Câmara Municipal, comentou que segundo a fala da Presidência, o Tribunal vem 

apontando já algum tempo e esperava que fosse um concurso tranquilo, mas na sua visão o concurso 

começou conturbado desde o principio, e ele particularmente resistiu, não a realização do concurso, 

mas a forma que está sendo feito, em sua opinião entende que a modalidade de carta convite não 

deveria ser usada, pois a seu ver convida quem quiser para participar de determinada licitação e se 

tratando de concurso publico, entende que deveria ser o mais isento, correto pra não deixar qualquer 
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duvida e o concurso em sua opinião começou de forma estranha, quando todos os vereadores da 

Casa, não saber o que acontece dentro da Câmara Municipal, deixou claro que não pode agradar a 

todos com sua opinião, mas esclareceu que sua preocupação é para que todos tenham a mesma 

possibilidade de disputar uma prova de Concurso e não acha justo tornar um concurso publico, com 

uma taxa de inscrição fora da realidade, os inscritos não concorrer dignamente com outros 

candidatos, nesse sentido algumas providencias foram tomadas e espera que a prova que será 

realizada no domingo seja honesta e que todos os candidatos, disputem por igual, porque não pode 

ocorrer concurso com carta marcada, já foi esse tempo e todos estão vendo Governadores, Ex-

Presidente sendo preso e acha que já passou da hora de parar de acontecer esse tipo de coisa, citou 

ser só suspeita, mas as suspeitas não deveriam existir, por se tratar de um concurso publico a 

transparência deveria estar em primeiro lugar. Deixou registrada sua preocupação com relação ao 

concurso da Câmara Municipal, pois em sua opinião começou errado e o que começa errado não 

pode terminar certo, mas está com o Ministério Público e as providências serão tomadas, as suspeitas 

já foram informadas e espera que seja feita justiça, pois defende igualdade para todos. Deixou claro 

que sua luta é pelo povo e não mede esforços para levar qualquer questão ao Ministério Público seja 

do poder Executivo ou Poder Legislativo, entende que esse é seu papel e para isso foi eleito. São 

essas suas palavras, desejou boa noite e agradeceu a todos. Em seguida o vereador Alessandro 
Mendes Rodrigues, faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala expondo suas 

reivindicações feitas ao Prefeito Valmir, comentou sobre oficio de sua autoria e do Vereador Sidnei 

solicitando o intermédio da Prefeitura com o ITESP para providências com relação a  ponte do Bairro 

Piões que hoje se encontra comprometida, sem gabião e está colocando em risco os alunos e 

moradores locais. Cobrou providências em melhoria a Ponte Ouro grosso no Bairro da Serra, 

comentou que enquanto estiver fazendo reparos provisórios não será contido os problemas. 

Continuando comentou que esteve em São Paulo com demais vereadores, no DEER para conversar 

com o Sr Orlando Arantes, levando a s reivindicações do povo referente à Rodovia SP 165, deixou 

ciente do Protesto que ocorrerá no Bairro em Melhoria da Estrada. Citou que muitos são contrários a 

manifestação no dia da Comemoração do aniversário do Parque, mas apoia a atitude dos 

manifestantes, pois acha o momento ideal para serem atendidas suas reivindicações. Continuando 

Parabenizou ao Prefeito Valmir que chamou a Lucinda Dias para organizar o Setor de Almoxarifado, 

elogiou, pois se trata de uma funcionaria experiente na área e atenderá toda demanda. São essas 

suas palavras, desejou boa noite a todos. O vereador Adilson Rodrigues da Silva faz uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, iniciou solicitando o Registro em Ata as suas Reivindicações, citou o retorno 

da reforma da Escola José Maciel no Bairro Castelhanos, comentou que a Vigilância Sanitária esteve 

no local, solicitou que a Secretária de educação que acelerasse o Processo a questão do termino da 

reforma dos banheiros Feminino e Masculino justificou que está incomodando os alunos. Continuando 

Parabenizou o vereador Otacílio pelo trabalho feito nas estradas, elogiou, pois vem resgatando as 

melhorias, não só na Rodovia, mas também nos Bairros. Em seguida solicitou melhorias na Estrada 
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do Bairro Nhunguara que se encontra em péssimas condições, comentou que em Breve vai ter que 

dar manutenção na Estrada, do referido Bairro, pois são alunos, motoristas dos carros Escolares 

estão reclamando da situação das estradas, solicitou ao Otacílio, ao Jeremias que fazem parte do 

setor de Obras, para dar atenção, um carinho especial, em melhoria da Estrada do Bairro Nhunguara, 

comentou que às vezes quer que tudo aconteça imediatamente, mas sabe das dificuldades, orientou 

se programar para que as coisas aconteçam, sendo iniciadas e terminadas fica bom. Continuando 

comentou sobre o recurso disponibilizado pela Deputada Lecy Brandão no Valor de R$220.000,00 

(duzentos e Vinte mil reais) na conta do município para compra do ônibus da Saúde, comentou que se 

trata de uma emenda da Deputada que estava em trâmites desde 2014(dois mil e quatorze), citou que 

devido à burocracia só foi atendida neste ano de 2018(dois mil dezoito), mas está disponível e vai 

estar liberado para o município e deseja que venha atender as necessidades da população e para que 

possa amenizar as brigas do Departamento de Educação com a Saúde, em melhorias no atendimento 

do transporte de pacientes  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 sua fala 

agradecendo o apoio do Vereador Alessandro Mendes na solicitação de melhorias na Ponte do Bairro 

Pilões, agradeceu a todos os envolvidos na obra de reforma no Centro de Saúde do Bairro, espera 

que seja concluído os serviços, que seja feito um bom trabalho, para atender a Comunidade que 

merece, pois era desumano o local de atendimento à saúde, solicitou apoio dos Vereadores para 

acompanhar a obra, pois beneficia o Município e não só o Bairro Pilões e juntos fiscalizando será feito 

um bom trabalho. Continuando solicitou ao Secretario de Obras, continuidade aos reparos nas 

Estradas do Bairro Maria Rosa e Pilões, elogiou os contratados pela Frente de trabalho no Bairro 

Pilões que estão dispostos e estão exercendo os serviços com dedicação e está dando resultado, 

Parabenizou o Felipe e o Neto pelo trabalho. Em seguida cobrou providencias no acabamento da 

reforma da balsa que atende aos Bairros, solicitou que o responsável volte para fazer os reparos 

necessários, pois é cobrado frequentemente pela conclusão do serviço.  Solicitou apoio dos 

Vereadores em beneficio a agricultura, citou que está envolvido no PAA - Programa de Aquisição de 

Alimento e está previsto o corte da entrega dos alimentos em Iporanga, informou que trabalha com a 

Cooperativa e sabe dos deveres, mas a Prefeitura também  tem seus deveres, solicitou que os 

envolvidos analisem pois não é a Cooperativa que sai no prejuízo, mas as famílias que recebem os 

produtos, esclareceu que o corte por falta de transporte é desnecessário, pois a agricultura e a 

Prefeitura deveria ter mais carinho com o povo que recebe e com os cooperados, pois auxilia 

quarenta famílias e o recursos destinados não vem da Prefeitura e sim direto do Estado pela 

Coopervale,  deixou claro que será uma perda para o município, que precisa incentivar o produtor, 

São essas suas palavras, desejou, boa noite a todos. O Vereador Laerte Mendes, faz uso da tribuna, 

iniciou sua fala apoiando o Vereador Sidnei em suas solicitações.  Em seguida comentou sobre a 

Ação Publica movida pelos vereadores, explicou que gosta das coisas corretas e desde inicio 

acompanhou os tramites do Concurso, esclareceu que observou e solicitou o registro em ata sobre a 
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licitação, deixou claro que sabia que empresa iria ganhar e providência não foram tomadas, elogiou a 

administração do Valmir que não há carta marcada, citou ser um ponto positivo e como vereador se 

aprovar coisas erradas se complicam, considera Carta convite carta marcada, pois direcionam para as 

pessoas, para três empresas, em sua opinião deveria ser discutidos entre os nove vereadores, 

comentou que ouve na rua escala de pessoas que irão passar no concurso e isso para o vereador 

não é bom. Elogiou o Presidente da Casa que tem um nome a zelar e que muitas pessoas confiam e 

não quer que a Casa através do Concurso Público perca a credibilidade com o Povo, espera que não 

aconteça irregularidades e que o Concurso seja feito com sabedoria em prol do bem das pessoas que 

irão concorrer. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O VereadorAndré Luiz Furquim faz uso 

da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou suas palavras apoiando a fala do Vereador Daniel e 

Vereador Laerte, que juntos fizeram o papel de Vereador que desde inicio solicitaram transparência, 

mas não houve essa transparência e não sabia do Concurso, concluiu ter começado errado, citou que 

ao seu entender deveria ter havido uma licitação global e não por carta convite, por ser mais 

abrangente e transparente, comentou ser complicado para os concorrentes que estão com os nomes 

citados na Ação, pois poderá passar na raça e não assumir, concluiu que faltou dialogo e assim 

gerando uma Ação Publica com custos, mas prefere os custos ao ser taxado por fazer parte de 

tramoias. Continuando cobrou Organização da Administração no Paço Municipal, citou que o Setor de 

licitação está deixando a desejar, pois sempre justifica as falhas nas compras devido à falta da 

licitação, explicou sobre Ação devido à licitação e perdas dos bens, mas continuam cometendo os 

mesmos erros. Prosseguindo comentou que o setor de almoxarifado também se encontra 

desorganizado, requisições não arquivadas, documentos assinados em branco, varias assinaturas de 

uma mesma pessoa e são provas que incriminam o prefeito, expôs varias demandas iniciadas e não 

atendidas, como a estrada do Ribeirão, que acabou gerando uma Ação Publica e já foi notificado que 

a População do Bairro Ribeirão entrou com Ação contra o município, achou um absurdo ter que o Juiz 

determinar para que o serviço seja realizado, explicou que ao exercer seu papel de vereador é visto 

como oposição, mas cobra e continua do mesmo jeito. Prosseguindo comentou sobre a falta de 

Agência Bancaria no município, citou que o Banco Santander tem interesse no dinheiro do município, 

mas não pode sequer implantar um Posto de Atendimento bancário, solicitou negociações com outros 

bancos e dar segurança, citou que consultou a Direção do Banco Bradesco e foi informado que tem 

interesse de acordo com a Prefeitura, citou varias alternativas para suprir as necessidades do 

município. Comentou sobre o Contrato de Frente de Trabalho, citou que orientou o Prefeito para que 

fossem contratadas pessoas para arrumar as ruas, mas já esta terminando o Contrato e até o 

presente momento não foi iniciada os reparos. Continuando elogiou o recurso disponibilizado pela 

Deputada Lecy Brandão, solicitou apoio a Deputada para que permaneça o vínculo com o município, 

citou que atendeu a área que mais precisa o Setor da Saúde e tem que reconhecer. 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 
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pudesse fazer uso da palavra, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pelo momento, iniciou 

comentando que esteve no Bairro da Serra no Aniversario do PETAR, elogiou a organização, citou 

que foi aprovado Plano de Manejo do Parque na Assembleia e está para ser publicado no Diário 

Oficial, citou que desde ano de 2010(dois mil e dez) estava em tramites, mas só este ano foi 

aprovado. Continuando falou sobre a roçada no Bairro Pilões e comentou que participou de varias 

mutirão nos Bairros, ofereceu apoio para atender o Bairro Pilões e demais Bairros que 

necessitam.  Em seguida elogiou a Deputada Lecy Brandão, simples, humilde, que liberou a Emenda 

com recurso destinado à compra de um ônibus confortável para atender a demanda na área da 

saúde, comentou que esteve no Gabinete da Deputada Maria Lucia Amary  que também 

disponibilizará ume Emenda para a área da Saúde no valor de R$ 20.000,00 (cento e vinte mil reais) 

para compra de uma Ambulância. Antes de encerrar sua fala explicou os tramites para ocorrência do 

Concurso, expôs as cobranças para regularização do quadro pessoal da Câmara Municipal. São 

essas suas palavras, agradeceu a todos. 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, 1º. Secretário e pelo Sr. Presidente: Ariovaldo 

Lopes Rodrigues, assinada. Sala das Sessões Plenário: Vereador Gilmar Rodrigues, em 17 de maio 

de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 

 

 

 


