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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 

01/11/2018 

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 Sexta Sessão Ordinária do ano de dois 
mil e dezoito da Câmara Municipal de Iporanga. 

Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura da Ata da Décima Quinta 
Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

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

Está aprovado o requerimento verbal de dispensa da leitura da ata da Décima Quinta 
Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

Coloco em votação a Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

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

Está aprovada a Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

Faço agora a leitura das indicações do dia. 

[O Senhor Presidente fez a leitura das indicações 017/2018 – Solicita ao executivo que 
seja instalado no posto de saúde no bairro Serra sistema de captação de sinal de internet; 018/2018 – 
Solicita ao executivo que estude a possibilidade da implantação de um pedágio municipal na Rodovia 
Jeremias de Oliveira Franco.] 

Faço agora a leitura do Projeto de Lei 039/2018. 

[O Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 039/2018 que “DISPÕE SOBRE 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ALTERAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”] 

Encaminho o Projeto de Lei 039/2018 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 
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Faço agora a leitura do Projeto de Lei 043/2018. 

[O Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 043/2018 que “ALTERA A TABELA 
DE VENCIMENTOS DOS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO”] 

Encaminho o Projeto de Lei 043/2018 às Comissões de Economia, Educação e Justiça e 
Redação. 

Faço agora a leitura do Projeto de Lei 044/2018. 

[O Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 044/2018 que “ALTERA A TABELA 
DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPORANGA, DÁ NOVA 
REDAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”] 

Encaminho o Projeto de Lei 044/2018 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

Está aberto o uso da palavra livre aos oradores inscritos. Vereador Laerte Mendes com a 
palavra. 

– PALAVRA LIVRE – 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou 
comentando sobre o Projeto encaminhado para as Comissões, citou que o parecer deve ser feito com 
a participação não só da Comissão, mas também de todos os Vereadores, para que não haja erros, 
orientou a todos estudar melhor o Projeto. Continuando comentou sobre o Setor da Agricultura, citou 
que está devagar o Setor, mas não por incompetência do Chefe, pois se esforça, mas que está 
sozinho para atender a demanda do município.  

Comentou a seguir sobre a situação das Estradas dos Bairros, citou que devido às chuvas 
todos os Bairros precisam de manutenção e reparos nas Estradas, mas destacou uma importante 
mudança na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente que trará melhorias como liberação da 
Cascalheira. Comentou a seguir sobre o setor da Saúde, elogiou e destacou mudanças na escala por 
melhorias do atendimento no setor, comparou com o Setor de almoxarifado que está sem 
coordenação, onde o funcionário bate o cartão e deixa o serviço, destacou a importância das 
cobranças para o bom andamento do setor. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
comentando sobre o corte de Um Bilhão do orçamento do atual Governador, recurso esse destinado a 
infraestrutura que irá interferir no Projeto da duplicação da Serra do Tapiraí, a manutenção da Estrada 
SP 165, o asfalto de Iporanga ao Bairro da Serra, citou que infelizmente irá atingir a classe que mais 
necessita, destacou a importância de ter Deputados eleitos que gostam do Vale do Ribeira para 
interferir nas decisões que afetem o andamento das Obras.  

Continuando comentou sobre a importância do desenvolvimento do País, que 1% da 
aprovação do FPM que vier para o Município dará um salto grande na arrecadação da Prefeitura. 
Continuando comentou sobre as mudanças que o Prefeito Valmir fez no Paço municipal, espera que 
seja pra melhorar, Solicitou a seguir ao Secretario de Obras, providencias urgentes na Avenida 
marechal Castelo Branco, pois foi feito um aterro e atingiu a tubulação mestre e há risco de derrubar a 
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estrada, pois o tubo está com a metade entupida, citou que fez fotos e enviou ofícios solicitando os 
reparos, mas até o momento nada foi feito, solicitou envio das devidas providencias a Casa de Leis, 
pois o óbvio virá a acontecer. Prosseguindo comentou sobre as Estradas, mas destacou que devido 
ao período das chuvas não tem como fazer os reparos, solicitou para não deixar largada, pois alguns 
serviços poderão manter. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou sua fala comentando que fez um oficio solicitando manutenção na Iluminação da Ponte, citou 
que os Postes são altos com mais de dez metros e necessitará de uma empresa especializada para 
fazer os reparos, lembrou a seguir dos danos causados com o período das chuvas no município, 
solicitou ao profissional que representa a Defesa Civil, que faça uma avaliação das áreas de riscos, 
pois há muitas famílias que serão prejudicadas devidas a chuva citou áreas próximas ao campo, 
solicitou desapropriação da área, pois se cair às chuvas previstas será três meses de preocupação.  

Referente ao ajuste de salário destacou ser merecido, pois há mais de sete anos estão 
sem reajuste, explicou que irão receber quarenta por cento de reajuste e quem recebe salário mínimo 
será prejudicado. Continuando comentou sobre os profissionais motoristas da Saúde, concluiu que 
necessitam investir em cursos, em treinamentos de primeiros socorros, citou que estes devem ser 
atribuídos a outra classe, como motorista socorrista que tem um piso salarial nacional e seria uma 
forma de valorizar o profissional da saúde que fica vinte e quatro horas a disposição, citou que todas 
as classes são merecedoras, cobrou aos profissionais da Prefeitura que façam sua parte para ter 
reconhecimento, pois tem funcionários que pra sair de suas camas exigem horas extras, pediu pra 
cada um fazer sua parte, pois quem ganha é o Município. São essas suas palavras, agradeceu e 
desejou boa noite.  

O SR. ADILSON RODRIGUES (PSBD) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou suas palavras fazendo uma indicação verbal solicitou ao Prefeito Valmir da Silva, ceder o 
Espaço próximo ao Portal para criação de um Centro de Eventos para atender a população, justificou 
sua solicitação destacando a importância do referido local para evitar reclamações referentes ao som 
muito alto nas festividades do município destacou que o espaço é adequado e gostaria que fosse 
implantado esse beneficio aos munícipes.  

Continuando parabenizou a toda nação brasileira pela votação e pelo Presidente Eleito, 
Desejou que fizesse uma grande Gestão, uma grande administração, para o povo, para a nação, com 
menos corrupção, com menos roubo para que o povo Brasileiro tenha as suas benfeitorias 
necessárias para atendê-los. A seguir comentou sobre o Projeto de Reajuste salarial, comentou que a 
Casa jamais deixará de aprovar um Projeto que seja para atender a população, os funcionários, 
deixou claro que desejam o bem a todos e jamais serão contra os funcionários destacou a importância 
do dialogo para que as coisas sejam resolvidas. Comentou também sobre o Posto de Atendimento a 
Saúde do Bairro Castelhanos, citou que logo vai estar adequado para o atendimento e com mais 
qualidade de trabalho. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. SIDNEI ROCHA (PV) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou falando 
sobre o Projeto do Reajuste Salarial destacou a importância do Prefeito ver que precisa valorizar os 
funcionários que faz desenvolver o município, deseja que o Projeto seja aprovado e que o Prefeito 
cumpra com seu dever de pagar o salário em dia. Prosseguindo falou sobre o Posto de Atendimento 
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do Bairro Pilões, agradeceu os colegas pelo apoio, citou que em breve o Posto será entregue para 
atendimento a população e dar melhor assistência à saúde e aos profissionais um lugar de melhor 
qualidade para atender os pacientes. Em seguida solicitou apoio dos vereadores em suas 
reivindicações e o Registro em Ata cobrou do responsável Vistoria, reparos e manutenção na Ponte 
do Bairro Pilões, deixou claro que não tem condições de uso e com período das chuvas tende a piorar 
a situação da mesma e até cair, pois o Rio Pilões é forte e a base, os pilares que dão sustentação à 
Ponte encontra se descalçado citou que está um perigo, comentou que procurou a Defesa Civil e não 
há recurso disponível para fazer a Ponte que ficará no valor de dois milhões e só pode dar andamento 
se estiver interditada e a Ponte não está interditada, sendo assim não tem como ajudar em nada, mas 
deixou claro que tem que socorrer com recursos do município e fazer melhorias antes da Ponte cair, 
pois ficará mais difícil para o município construir outra ponte no Rio Pilões e vai acabar com os 
sonhos das pessoas que tem o plantio de palmito que hoje está bem avançado e o sonho da 
Comunidade Pilões poderá ir abaixo, espera que o responsável atenda sua solicitação o mais breve 
possível.  

Prosseguindo solicitou ao Secretário de Obras um carinho aos alunos do Bairro Pilões 
que perderam aula porque trecho da estrada está de difícil acesso e não passa a perua escolar, citou 
que convive com a situação no dia a dia e não está feliz com os sofrimentos que estão passando, 
comentou que o período é chuvoso dificulta os serviços, mas tapar os buracos ameniza a situação, 
destacou a importância dos reparos, pois sem estrada não tem saúde, educação, transporte para 
agricultura, enfim não tem nada, comentou ser pequeno o trajeto, mas necessita de reparos urgentes, 
citou estar sempre cobrando e não justifica alunos perder aulas por falta de pequenos reparos na 
estrada. Espera que nesse mandato ainda seja resolvido os problemas com Estradas, não só no 
Bairro onde reside, mas os demais Bairros que também necessitam de reparos, comentou também 
sobre o mutirão para limpeza da Estrada, espera que seja concluído. São essas suas palavras, 
desejou boa noite a todos.  

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou 
comentando sobre o reajuste salarial, destacou a importância da aprovação do Projeto, comentou que 
todos os Vereadores apoiam os funcionários, citou que o salário está defasado e compreende que 
necessita ser melhorado, como exemplo os profissionais da área da saúde a enfermagem que exige 
ser aptos para a função e ter responsabilidade e todos os funcionários em geral precisam ter um 
salário digno. Prosseguindo fez uma Reivindicação verbal ao Prefeito que os Bairros tenham uma 
escala para atendimento odontológico ao menos duas vezes ao mês.  

A seguir comentou sobre o Posto de Atendimento a Saúde do Bairro Castelhanos, 
solicitou melhorias no local e sobre as Estradas comentou que estão sem material para trabalhar, 
elogiou a Contratação do novo Secretário de Turismo e Meio Ambiente o Quennedi (Bira) destacou a 
importância de ter funcionário disposto a atender o vereador e tem certeza que questões como a 
liberação da Cascalheira vai ter continuidade. Em seguida parabenizou o Governador e o Presidente 
eleito, deseja que façam um bom trabalho oferecendo condições para município se desenvolver. São 
essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. 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 
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palavra, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença dos EX Vereadores, Srº Agostinho Claro da 
Silva, Carlos Alberto e Dioclecio Alves, agradeceu também a presença em Especial do Srº Alberto 
Correa e outros demais, a seguir comentou sobre o transporte de alunos do Bairro Betari destacou a 
importância de respeitar os horários, evitando assim preocupações nas famílias. Prosseguindo 
comentou sobre o Projeto Referente ao Reajuste Salarial, citou que precisa de ajuste na 
discriminação dos cargos e valores que vai ser feita a correção, comentou a disposição da Casa 
referente ao Projeto e irá atender a todos, pois cem ou duzentos reais ajudam muito, com o salário há 
oito anos defasado. Continuando comentou sobre o Projeto que estava na Caixa Econômica Federal 
desde o ano de 1993(mil novecentos e noventa e três), referente a repasse que tem por finalidade a 
pavimentação asfaltica na Rua Padre Arnaldo Costa Caiaffa, no valor R$ 222.857,14(duzentos e vinte 
e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e Quatorze centavos). Solicitou a seguir a reunião das 
comissões, para analisar os Projetos em Pauta. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão 
Ordinária. 


