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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 

18/04/2019 

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 quinta 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 quarta sessão ordinária 

de dois mil e dezenove. 

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

[Contrário: Laerte Mendes] 

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

dois mil e dezenove. 

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

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

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

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura das indicações da pauta do dia. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 009/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, o serviço de aplicação de cascalho nos buracos da estrada 

do Bairro Nhunguara e que se efetue reparo no bueiro na altura do KM dois da mesma.] 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 012/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a compra de massa asfáltica e o serviço de reparo nas 

vias públicas municipais.].  
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[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 013/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a retirada dos entulhos oriundos da reforma do posto de 

saúde do Bairro Castelhanos.]. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 014/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a perenização e recapeamento asfáltico nas seguintes 

ruas do Município: Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, João Juvenal dos Santos, Francisco 

de Paula Souza, Diogo Ribeiro de Oliveira, Rafael Déscio e Firmino Batista da Costa.] 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 015/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a construção da Ponte Ouro Grosso c/ chapas de aço, 

corrimão e iluminação.] 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 016/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a reforma e reutilização o prédio da antiga escola 

municipal do Bairro Jurumirim.] 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura da indicação N.º 017/2019 – Solicita que o Prefeito 

Municipal viabilize, com o departamento responsável, a manutenção da estrada Vicinal do Bairro Nhunguara.] 

Peço ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019. 

[O Senhor Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019 que “Dispõe 

sobre a disponibilização dos atos oficiais e documentos de relevante interesse público do Poder Executivo 

Municipal no endereço eletrônico da Câmara de Vereadores e dá outras providências.”] 

Coloco o Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019 em discussão. 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Boa noite Senhor Presidente, demais vereadores e público 

presente. 

Confesso aos Senhores que este projeto nasceu por meio de conversa com populares. Não temos 

o hábito de acessar o site da Câmara e da Prefeitura, mas ao fazê-lo, notamos que principalmente o da 

Prefeitura Municipal está bastante defasado, além de ser um site um pouco complexo. O que importa neste 

momento, falando do projeto, ele trata da publicação dos atos do Poder Executivo tanto no site da Prefeitura 

quanto no da Câmara, o que acontece hoje não é novidade para todos, a maioria dos atos do prefeito passam 

despercebidos e para se ter conhecimento é preciso ir atrás. 

Falando popularmente, a ideia com este projeto é que se disponibilizem também no site da 

Câmara os atos do Executivo, tornando-os públicos. Hoje, como o projeto falou, muito se utilizam as redes 

sociais, então um projeto deste não será colocado em prática por meio de papel, poderá ser disponibilizado por 

meio de e-mail, pendrive ou qualquer outro modo via internet. 

A ideia do projeto é que tanto nós como vereadores quanto a população tenhamos mais acesso 

aos atos do Poder Executivo. Recentemente estivemos em uma audiência e isso foi cobrado pela juíza, foi dito 

que o município está pecando em relação à publicação dos atos do Poder Executivo. O projeto vê este sentido, 
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acredito que os nobres tenham lido o projeto na integra, então, basicamente, a propositura resume-se a isso. 

Aproveito para solicitar a aprovação aos demais vereadores, e requeiro que seja lido o parecer e a justificativa 

dos Projetos de Lei que serão votados. 

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Senhor Presidente, nobres companheiros e pessoas aqui presentes. 

 Quanto ao projeto está muito bem escrito, quero parabenizar o advogado desta casa pela 

justificativa e parecer muito bem redigidos. E como disse o vereador Messias também deve ser lida a 

justificativa, qualquer coisa na próxima sessão será incluído um momento nos trabalhos em que as pessoas 

possam ver a justificativa e outros documentos adicionais do Projeto. Eu acho que nenhum vereador desta casa 

vai ser contra o projeto, ele é importante, daqui a uns dias as coisas estarão disponíveis para que todo o 

pessoal possa ter acesso aos atos de qualquer lugar. Desde já quero deixar meu voto favorável, são essas as 

minhas palavras Senhor Presidente. 

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Primeiramente boa noite aos nobres da mesa e ao público 

presente. 

Também gostaria de registrar meus parabéns ao nobre vereador Daniel Messias, mais uma vez 

esta Casa serve de exemplo para o Executivo, porque infelizmente o site da prefeitura é bagunçado mesmo, 

não tem decretos, você vai procurar alguma coisa e acaba não encontrando. Com certeza esta Casa vai servir de 

exemplo, vamos publicar na íntegra tudo que for do Executivo no nosso site, então, gostaria também de dizer 

que sou favorável, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) –  Só fazendo uma correção, em relação ao pedido 

do nobre vereador Messias, houve uma falha na questão da justificativa do Projeto de Lei Legislativo n. º 

005/2019, o nobre vereador Laerte vai lê-la. Peço desculpas ao nobre vereador, estamos corrigindo, apenas a 

justificativa Senhor vereador. 

[O vereador Laerte Mendes fez a leitura da justificativa do Projeto de Lei Legislativo N.º 005/2019] 

Como já foi feita a discussão do projeto agora já cabe a votação. Coloco o Projeto de Lei Legislativo 

N.º 005/2019 em votação. 

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

Desculpe a inversão aqui. 

Está aberto o uso da palavra livre aos oradores inscritos, Daniel Messias. 

Só um momento vereador Messias, os vereadores Sidnei Rocha e Otacílio Francisco pedem 

dispensa por motivo de saúde.  

- PALAVRA LIVRE - 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Cumprimentou a todos, aproveitando a oportunidade Parabenizou 

Doutor Bruno advogado da Casa, que mostrou dedicação na justificativa do Projeto de sua autoria, citou uma 
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justificativa a altura da Casa, em seguida comentou sobre a viagem dos nereadores para a Marcha em Brasília, 

destacou a importância da viagem com objetivo de angariar recursos para o município, acredita que todos se 

empenharam e espera que possam colher resultados positivos da viagem que fizeram, parabenizou o Fagner 

motorista da Casa, que não mediu esforços para levá-los e trazê-los em segurança, em seguida solicitou que o 

Secretário da Saúde dedicação em seu trabalho para que os munícipes não venham a perecer, ressaltou a 

importância de rever o PSF Rural e Urbano que a seu ver existem falhas, espera que se dedique no objetivo 

principal que é a saúde da população.  

Em seguida comentou que esteve no Bairro Praia Grande, pode constatar que foram feitas 

melhorias na estrada, mas solicitou que o serviço seja concluído, citou que todas as estradas foram mexidas, 

mas alguns pontos ficaram sem reparos, na estrada do Bairro Ribeirão, estrada do Bairro Praia Grande, que 

pontos críticos ficaram sem providências e espera que sejam sanados o quanto antes, pois além de atender o 

transporte escolar diariamente, a estrada serve para escoar os produtos agrícolas e os moradores fazem uso 

contínuo do local, solicitou que o responsável acompanhe o operador instruindo-o para que os reparos sejam 

resolvidos, espera que entendam suas reivindicações, mas quando for fazer os serviços, que seja com 

qualidade, pois as estradas estão todas ruins e demora voltar a fazer os reparos. 

Solicitou a união da população e da Casa, em busca de saída para o município, citou que não cabe 

só aos representantes o direito de fiscalizar, de cobrar, citou que a cidade encontra-se abandonada e a mão de 

obra cada vez mais escassa, espera que o prefeito tome providências o quanto antes para atender toda a 

demanda. A seguir cobrou o responsável por editais, solicitou que seja mais complexo, pois está muito 

enrolado para fazer os serviços, eliminando assim as empresas incompetentes. São essas suas palavras, 

agradeceu a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) - Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando o pessoal da Feira do 

Produtor elogiou que ao menos um Projeto saiu da gaveta, espera que a prefeitura dê o apoio necessário para 

expandir esse Projeto que está funcionando no Município, solicitou que adquira um veículo adequado para 

retomar os serviços que era feito antes aos produtores rurais e até expandir essa feira pelo Vale do Ribeira, 

sendo produtos orgânicos têm condições de buscar um mercado maior e a questão das estradas que pra eles é 

essencial, para que consigam escoar a produção. 

Cobrou providências na liberação da cascalheira para resolver os problemas o mais rápido 

possível, cobrou também sobre a fabricação de lajotas, solicitou a retomada através de indicação há dois anos, 

pois há maquinários disponíveis, através disso destacou que é possível e tem que cobrar o Executivo nessas 

ações, não precisa cobrar tudo de uma vez, mas aos poucos e tudo vai se resolvendo e logo a cidade estará bem 

arrumada.  

Em seguida cobrou Ponto de Iluminação na Rua João de Lima e na Rua Leonardo Silva, esclareceu 

que foi feita solicitação há dois anos e até o momento não foi atendida, comentou sobre a falta da Rede de 

Água e Esgoto, comunicou que há um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – no Ministério Público, mas 

que até o momento não foi cumprido, citou que procurou a prefeitura e prometeram fazer a licitação para a 

instalação de esgoto e água, mas ainda não foram resolvidos os problemas, a Sabesp entraria com material e a 

prefeitura com os maquinários, porém infelizmente não foi atendido, solicitou o Registro em Ata, cobrança ao 
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Executivo para que se tome providencias o mais rápido possível, para que não seja criado mais um TAC 

novamente.  

Prosseguindo cobrou providências com o prefeito e o Engenheiro da prefeitura na construção de 

uma garagem para colocar as ambulâncias e os demais veículos que atendem a área da saúde, justificou que 

atualmente estão estacionados nas ruas, destacou a importância da garagem, visto que até dentro do Paço 

Municipal estão roubando veículos imagina nas ruas, citou ser o mínimo que se pode fazer comentou ter 

espaço suficiente para atender a demanda no próprio prédio que antes atendia a Santa Casa, solicitou 

empenho de todos nessa questão, pois atualmente o estacionamento da prefeitura está na rua, correndo risco 

de vandalizarem o patrimônio público. 

Em seguida cobrou a respeito da compra da van com o recurso liberado pela deputada Leci 

Brandão, comentou sobre o risco de perder o recurso no valor de duzentos e trinta mil reais, que está 

disponível e até o momento não foi comprado o veículo, destacou a importância de atitudes para solucionar os 

problemas, devido ao comodismo vai ser marcada nova licitação e mais noventa ou cento e vinte dias para 

resolver, mais provável a perda do recurso por incompetência ou falta de vontade, solicitou empenho dos 

vereadores nessa questão, pois fica vergonhoso para todos.  

A seguir levantou a questão das estradas, solicitou a limpeza dos tubos que foi aprovada pelo 

Projeto SEIA, mas simplesmente a máquina vai limpando tudo, o CODASP colocou vários tubos e hoje não se vê 

nenhuma, porque a máquina vai tampando e fica por isso mesmo, destacou a importância de se  roçar e limpar 

com picareta as bocas dos tubos, a população cobra essas melhorias, tanto investimento feito na estrada, mas 

sem a manutenção necessária os trabalhos ficam perdidos e são coisas básicas que dá pra fazer. São essas suas 

palavras, desejou uma feliz páscoa e agradeceu a todos. 

 O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Iniciou suas palavras expondo uma ocorrência em seu 

plantão no pronto atendimento da Saúde, comentou que nunca houve a necessidade de pegar a Ambulância 

para buscar alguém ou ir até a UBS, mas por falta de organização na escala dos motoristas, teve que pegar a 

ambulância e suprir as necessidades, destacou a importância do Secretário da Saúde ter mais pulso, orientou a 

tomar atitudes para evitar transtornos, expôs que é desnecessário o Secretário buscar paciente em Eldorado ou 

fazer visita domiciliar, esclareceu que o Secretário é o Chefe e precisa tomar decisões, ter postura, pois há 

muitas pessoas dando ordens, solicitou mais empenho do Secretário para melhor atendimento na Saúde, 

comentou a seguir sobre a enfermeira concursada pelo PSF que está atendendo na Unidade Básica do Bairro da 

Serra, informou que a enfermeira entrará com uma ação para exercer suas funções para o cargo que fez o 

Concurso, solicitou mudanças para evitar transtornos e fazer a coisa certa. 

A seguir comentou sobre o Decreto n.º 1041, destinado a contratação de empresa médica, citou 

que o advogado da Prefeitura foi chamado pelo promotor para responder sobre o decreto, pois ha exigências 

nessas contratações e será necessário Concurso Publico, solicitou providências para regularizar a situação, 

evitando que se chegue ao Ministério Público.  

A Seguir parabenizou o Secretario de Obras Claudinei pelos serviços feitos no Município, 

comentou sobre as dificuldades com funcionários, falta de material, mas solicitou persistência para alcançar 

melhorias, comentou também sobre sua indicação referente à utilização do prédio da Escola do Bairro 
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Jurumirim, comentou que no ano passado eram disponibilizados alguns cursos pelo CRAS, mas infelizmente 

foram cortados, não está havendo nenhuma atividade no bairro, solicitou ao Prefeito e ao Secretário de 

Educação, para darem atenção ao povo, antes tinham ao menos a escola atendendo aos alunos e hoje não tem 

nada, solicitou que o Prédio seja utilizado para oferecer cursos para a população, dando assim uma utilidade ao 

espaço disponível.  

Parabenizou o Ailton pelo Projeto da Coleta Seletiva, citou ser difícil, mas todos tem que fazer sua 

parte, separando o material, destacou a importância da separação do lixo que oitenta por cento do lixo é 

reciclável e destinado ao aterro somente vinte por cento.  

Solicitou frente de trabalho para atender a demanda do desemprego no Município, comentou 

sobre a aprovação do projeto para liberar recursos destinados à contratação pela frente de trabalho, espera 

atitudes do prefeito em relação a essas contratações, pois três meses de serviço já ajudaria a população.  

Em seguida solicitou empenho do prefeito na instalação de câmeras de Vídeo e monitoramento, 

justificou que devido à invasão e roubo no Paço Municipal todos os departamentos precisam de 

monitoramento. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos professores na 

Sessão, expôs que toda sessão comentam do lixo e liberação da cascalheira, solicitou atenção dos vereadores 

nas ações, pois se gastam vinte e oito mil reais, com máquina para levar o lixo até Barra do Turvo e os resíduos 

estão sendo levados para o Município de Itaoca e Eldorado Paulista, sugeriu que seja fiscalizado, trazendo com 

urgência pra Iporanga, pra ser usado as horas pagas no aterro sanitário.  

A seguir cobrou sobre a frente de trabalho, esclareceu que há disponível no orçamento sessenta 

mil reais a serem gastos com a contratação, destacou a importância do serviço na vida das pessoas citou ser 

quatrocentos reais, mas muitas pessoas querem, sugeriu a todos que cobrem o prefeito, citou que já está no 

mês de abril e nada aconteceu, com relação às lajotas, elogiou o prefeito na iniciativa de melhorias nas ruas, 

cobrou faixas de pedestres, destacou a importância na travessia das crianças, na questão das horas extras aos 

servidores da Saúde, cobrou providências, pois não tem como o funcionário deixar de receber, expôs os 

horários de viagens dos motoristas e não tem como ficar sem as horas extras.  

Em seguida cobrou o advogado da prefeitura que não está cumprindo horário, relatou ser injusto 

com os demais jurídicos que cumprem seus horários corretamente e o Município perde com isso, comentou 

também sobre o decreto para contratação de médicos, solicitou atenção de todos com relação ao decreto, pois 

acontece muita falcatrua, na questão dos médicos devido ao salário está se perdendo os profissionais, citou 

que tem médicos que faz horas extras e não recebem, comentou que vai desanimando e indo embora.  

Continuando falou sobre a obra do prédio da escola municipal, comentou sobre divergências das 

informações expostas no projeto, o material usado na obra não consta na relação anexada ao projeto, citou 

que vai vistoriar a obra, pois todo material usado terá que constar no papel. A seguir falou da compra do ônibus 

para atendimento a saúde, elogiou a cobrança do vereador André referente à aquisição do veículo, concordou 

com a preocupação do vereador em perder o recurso no valor de duzentos e trinta mil reais tão sofrido, que 

correram pra conseguir o recurso e perder por bobeira, comentou a seguir sobre a aquisição de dois veículos 
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novos pra saúde que em breve estará disponível, solicitou cuidado ou logo estará sucateado. São essas suas 

palavras, desejou boa noite a todos.  

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

agradecendo os funcionários da Câmara pela aprovação das Contas no ano de 2017 destacou a importância da 

equipe para que tudo desse certo, em seguida agradeceu o prefeito Valmir pelo trabalho, cobrou melhorias na 

administração, agradeceu os funcionários da Prefeitura pelos serviços prestados, citou que são exemplares que 

precisam ser valorizados, se faz horas extras devem receber, cobrou justiça com funcionários que se esforçam e 

trabalham pós-horário suprindo a demanda a ser atendida, elogiou o funcionário Gerson que fez reparos na 

Estrada do Bairro Cultivado, cobrou maquinários para atender a demanda, cobrou a construção de guarita para 

atender o Bairro Fundão.  

A seguir cobrou melhorias na Estrada que liga Iporanga à cidade de Apiaí, após conversa com o 

Engenheiro João Sabino do DEER, vai ser feita roçada e melhorias na estrada até a divisa com Apiaí. Falou a 

seguir de sua solicitação de dois postes de energia para o Bairro pilões, expôs que comunicou a Elektro, o 

prefeito Valmir, mas até o momento não foi atendido, outra reivindicação foi a volta dos cursos de bordados e 

tricô para os Bairros. São essas suas palavras, desejou boa noite e agradeceu a todos.  

O SR. BENEDITO URSULINO (PTB) - Cumprimentou a todos, iniciou expondo a viagem a Brasília, 

parabenizou o motorista Fagner que conduziu todos com segurança, comentou ter sido uma viagem muito boa 

e espera em breve colherem resultados para o município, citou que como previsto pode ser demorado, mas 

ficou feliz em saber do andamento de suas solicitações referente à torre de celular para atender o Bairro da 

Serra, comunicou a todos sobre uma reunião com a Vivo inteirando os munícipes da situação da instalação da 

Torre no Bairro. 

Comentou também sobre a situação das estradas, mas que sem maquinários não dá para 

trabalhar, comunicou que tem material disponível no Bairro da Serra para jogar nas estradas que estão 

péssimas condições, mas sem máquina, sem retroescavadeira fica difícil, elogiou a volta da fabricação de lajotas 

para atender a demanda das ruas, destacou a importância do serviço que poderá suprir as necessidades dentro 

do município, solicitou a seguir uma ambulância para o Bairro da Serra, esclareceu que todos os bairros 

deveriam ter disponível uma ambulância para atender a população, pois se ocorrer uma emergência não tem 

como prestar socorro, por falta de acesso e comunicação. São essas suas palavras, agradeceu e 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 fazer uso da palavra, cumprimentou carinhosamente a 

todos, parabenizou a presença da Comunidade do Bairro Pilões e demais Bairros presentes na Sessão, citou que 

todos estão inteirados na situação do município e os recursos às vezes são poucos, mas não deixam retroceder.  

Iniciou comunicando que esteve em visita ao Bairro Nhunguara, solicitou melhorias na estrada 

próxima à residência do Senhor Isaias, onde caiu uma rede de tubos, destacou a importância e urgência do 

reparo, pois mais alguns dias o veículo que transporta alunos não vai passar no local e a cada dia está a estrada 

está cedendo, sendo serviços de emergência deixou a Casa a disposição, esclareceu que os alunos são 

obrigados a andar três quilômetros a pé para frequentar a escola.  
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Em seguida comentou sobre a ida à Brasília, deixou claro que não é simples, participaram de um 

evento onde tinha mais de vinte mil pessoas, onde foram discutidos problemas de todo Brasil. Agradeceu o 

motorista Fagner pela postura e segurança na pista, citou ter sido uma viagem muito proveitosa e está 

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

Nada mais havendo a tratar, declara-se encerrada a presente sessão ordinária. 

 

 

 


