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Ata da nona Sessão  Ordinária  da Câmara Municipal de Iporanga, realizada no dia  21 de junho 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, Otacilio Francisco dos Santos e 

Sidnei Rocha estando ausente o Vereador Laerte Mendes,  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 da dispensa da leitura das Atas da oitava  Sessão Ordinária e da sexta sessão Extraordinária 

que colocado em votação foi aprovado pelos  vereadores. O Sr. Presidente  colocou a Ata da oitava 

Sessão Ordinária e da sexta Sessão  Extraordinária da Câmara Municipal de Iporanga em votação 

sendo estas aprovadas  por todos os vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura das indicações da 

Pauta do Dia. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 017/2018 e o encaminhou às 

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

016/2018 que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução  da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências e o colocou em 

discussão.O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, fez comentários a respeito do Projeto de Lei 

016/2018, dizendo que o Projeto de Lei em pauta, refere-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias que 

visa a meta de gastos para o exercício de 2019,. Projeto este que é votado todos os anos. Todos os 

demais vereadores se explanaram sobre a importância do referido Projeto de Lei que colocado em 

votação foi aprovado por todos os Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 

022/2018 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, alteração na Lei Orçamentária 

Anual de 2018 e dá outras providências”. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva, fez comentários a 

respeito do Projeto de Lei 016/2018, dizendo que estes recursos para compra de equipamento para 

reciclagem do Lixo em nossa Cidade. Ou seja, o recurso será destinado ao Aterro Sanitário de nossa 

cidade. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 022/2018 em votação sendo este aprovado por 

todos os Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 023/2018 que “Dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial, alteração na Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras 

providências”. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva se explanou sobre o Projeto de Lei dizendo que 

o mesmo autoriza o Município fazer convênio com o Estado de São Paulo que trará benefícios para a 

área da agricultura principalmente no que diz respeito a melhoria das estradas em nosso município. O 

Vereador André Luiz Furquim no uso da palavra agradeceu a presença de todos e falou que o Projeto 

é muito bom,mas que fica só no escoamento de água, mas a parte da Prefeitura ela não faz. Cobrou 

um pouco mais de postura da Secretaria de Obras na realização destes trabalhos. O Vereador Laerte 

Mendes também fez explanações a respeito do Projeto dizendo que têm conhecimento do mesmo. E 
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que na Prefeitura no dia de hoje estava sendo realizada a licitação contração de empresa para 

realização destes trabalhos para a realização. Terminou dizendo que a confiança na aprovação do 

referido crédito adicional é tanta que a Prefeitura se adiantou e fez a licitação antes do Projeto ser 

aprovado. Terminou sua fala dizendo que esta Casa deve fiscalizar melhor essas obras. O Sr. 

Presidente colocou o Projeto de Lei 023/2018 em votação sendo este aprovado pela contagem de 07 

(sete) votos favoráveis e 01 (um) contrário vereador André Luiz Furquim.  O Sr. Presidente fez a 

leitura do Projeto de Lei nº 024/2018 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, 

alteração na Lei Orçamentária Anual de 2018 e dá outras providências”. O Vereador Adilson 

Rodrigues da Silva no uso da palavra explicou a todos a origem dos recursos oriundos de emenda da 

deputada Leci Brandão para a aquisição de ônibus para transporte de pacientes , solicitada pelo 

Vereador  ainda na gestão passada, dizendo que está muito feliz com a Deputada agradecendo 

imensamente a mesma. O Vereador André Luiz Furquim, no uso da palavra agradeceu a presença de 

todos e agradeceu a Deputada Leci Brandão pelos recursos financeiros liberados para nosso 

Município de Iporanga. O Vereador Laerte Mendes também se manifestou a respeito do Projeto de Lei 

e disse que estava presente no dia na Assembléia Legislativa quando Os Vereadores Adilson 

Rodrigues da Silva e Dillan Mendes estiveram no Gabinete da Deputada Leci Brandão onde 

solicitaram a liberação desta Emenda Parlamentar, parabenizou o Vereador Adilson e A deputada 

Leci Brandão, manifestando-se favorável a aprovação do Projeto de Lei 024/2018. Colocado em 

votação o Projeto de Lei 024/2018 foi aprovado por todos os Vereadores.  O Sr. Presidente fez a  

leitura do Projeto de Lei nº 025/2018 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 

Estado de São Paulo, objetivando a instalação, manutenção e funcionamento do Posto de 

Identificação do IIRGD nas instalações da Prefeitura Municipal de Iporanga”. O Vereador Laerte 

Mendes no uso da palavra disse que existem Projetos que não há o que discutir pois o Projeto se 

refere ao autorização para abertura e funcionamento de um Posto de Identificação , nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Iporanga.  Colocado em votação o Projeto de Lei 025/2018 

foi aprovado por todos os Vereadores.       Presidente fez a leitura  da Emenda Modificativa ao Projeto 

de Lei nº 026/2018 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial, 

alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e alteração do Plano Plurianual sob a Lei nº 

324/2013 e dá outras providências”. Coloco a Emenda Modificativa e o Projeto de Lei nº 026/2018 em 

discussão e votação sendo a mesma aprovada por todos os vereadores. O Sr. Presidente colocou o 

Projeto de Lei 026/2018 em votação sendo o Projeto aprovado por unanimidade pelos  Senhores 

Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 027/2018 que “Autoriza o Município a 

instituir Programa de Recuperação Fiscal do Município de Iporanga - REFIS e dá outras providências” 

e o colocou em discussão. O Vereador Adilson Rodrigues da Silva fez explanações a respeito do 
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Projeto de Lei 027/2018, dizendo que o mesmo regulariza o pagamento de dividas que os munícipes 

tenham com o município, facilitando o pagamento e parcelamento destas dívidas. Colocado em 

votação o mesmo foi aprovado por todos os vereadores presentes. O Sr. Presidente fez a leitura do 

Projeto de Lei legislativo nº 006/2018 que “Institui a exigência de ficha limpa para nomeação nos 

cargos comissionados  existentes nos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal e dá 

outras providências”. O Vereador Daniel Messias Rocha, autor do Projeto, fez explanações dizendo 

as razões que o levaram a apresentar tal Propositura. Falou que no seu entendimento quem tem a 

Ficha Suja, não deveria assumir cargos em Comissão em lugar nenhum, por esta razão resolver 

apresentar tal propositura afim de que pessoas que já tiveram problemas em outros cargos públicos. 

O vereador Laerte Mendes no uso da palavra agradeceu a presença de todos e teceu comentários 

sobre o Projeto apresentado e parabenizou o Colega Vereador Daniel Messias Rocha pela 

apresentação do mesmo, manifestando-se favorável a aprovação do Projeto de Lei Legislativo 

006/2018. Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo 006/2018 foi aprovado por todos os 

Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Requerimento 011/2018 e o colocou em discussão. O 

Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues, autor do Requerimento explicou a todos os companheiros que 

chegou até ele denúncias de que o funcionário da Prefeitura Laerte Mendes recebeu horas extras da 

Prefeitura Municipal de Iporanga mesmo estando afastado por problemas de Saúde, disse estar 

fazendo o presente Requerimento apenas para deixar as coisas claras e se apurar a verdade.  O 

Vereador Laerte Mendes, agradeceu a todos os presente e falou que como o nobre Vereador esta 

pedindo só a sua folha de ponto apenas por rataliação por que  ele denunciou o concurso que estava 

sendo realizado nesta Casa de Leis. Falou a todos onde trabalhava e onde trabalha no dia de hoje. 

Disse que se o vereador têm alguma dúvida sobre as horas extras que faça uma CPI, para apurar os 

fatos. Disse também que ele recebe horas extras porque ele as faz diferente de muitas pessoas que 

recebem horas extras da Prefeitura, mas não as fazem. O Vereador André Luiz Furquim sem 

manifestou favorável ao a aprovação do Requerimento, mesmo sabendo que é um Requerimento 

direcionado, mas disse que como requerimento não se vota contra, ele vai votar pela sua aprovação. 

O Sr. Presidente colocou o Requerimento 011/2018 em votação sendo o mesmo aprovado por todos 

os Vereadores presentes. O Sr. Presidente fez a leitura do Requerimento 011/2018 e o colocou em 

discussão. O Autor do Requerimento o Vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues explicou a todos os 

Vereadores presentes as razões que o levaram a apresentar o presente Requerimento.  O Vereador 

Laerte Mendes fez explanações a respeito do Requerimento dizendo que é favorável a qualquer 

Requerimento que dê entrada nesta Casa de Leis, criticando a forma como o mesmo foi elaborado. O 

Vereador Alessandro Mendes Rodrigues, no uso da palavra agradeceu a todos os presentes e em 

sua fala disse que o Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues esta sendo infeliz na apresentação do 
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Requerimento 012/2018, pela razão de que ele não consegue prejudicar a minha pessoa então ele 

parte para tentar prejudicar os meus familiares, disse que o Presidente não esta sendo homem o 

suficiente de fazer a coisa justa como têm que fazer. Disse que desde o dia em que foi eleito disse 

que não ia se conivente com nada nem com ninguém, disse que tudo o que tiver de ser denunciado 

será denunciado doa a quem doer. Disse que se existe alguma coisa errada quanto ao seu Pai quanto 

a horas extras, atestados médicos e etc... porquê ele também deseja saber, pois seu Pai recebe da 

Prefeitura o salário seco sem horas extras nem gratificações. Disse que o Sr. Presidente esta 

direcionando o Requerimento para o Seu Pai. Citou que o seu Pai foi provedor da Santa Casa de 

Misericórdia de Iporanga, sempre sendo um Homem honesto como é do conhecimento de todos. 

Disse que é do conhecimento do  Presidente que foi aprovado nesta Casa de Lei um Projeto de Lei 

que Autorizou a Prefeitura de Iporanga a celebrar Convênio com o ITESP, mas disse que é preciso se 

apurar os fatos para que a verdade prevaleça. O Vereador André Luis Furquim no uso da palavra 

agradeceu a presença de todos e disse que este requerimento não é da cabeça do Sr. Presidente e 

que é preciso gastar o tempo dos Vereadores com coisas mais importantes e não com picuinhas 

desta natureza. O Sr. Presidente colocou o Requerimento 012/2018 em votação sendo este aprovado 

por todos os Vereadores. O Sr. Presidente fez a leitura do Requerimento 013/2018 e o colocou em 

discussão. O Autor do Requerimento 013/2018, Vereador Laerte Mendes no uso da palavra 

agradeceu a presença de tos e explicou aos companheiros de que  o Requerimento trata de Atestado 

médico apresentado por ele justificando a falta na Sessão Ordinária realizada no dia 07 de junho de 

2018, solicitou aos colegas apoio na aprovação do mesmo. O Sr. Presidente colocou o Requerimento 

013/2018 em votação sendo o mesmo aprovado por todos os Vereadores. Esta aberto o uso da 

palavra livre aos oradores inscritos. O Vereador André Luiz Furquim faz uso da tribuna, 

cumprimentou a todos, iniciou sua fala cobrando agilidade da Secretaria de Obras em melhorias nas 

Estradas que se encontram todas detonadas, pois há lugares que não passa o transporte escolar 

prejudicando os alunos, citou que o Vereador solicita providencias, mas não se toma atitude, solicitou 

união dos vereadores para cobrar atitudes da Prefeitura. Continuando comentou sobre a situação dos 

motoristas da Saúde que nesse mandato perderam R$500,00(quinhentos reais) de gratificação e há 

rumores que poderá perder dez por cento do valor ganho em insalubridade, citou ser uma 

desvalorização do funcionário que corre risco de vida e não é reconhecido pelo seu trabalho, que 

precisa entrar com ação trabalhista e acaba prejudicando a Prefeitura, solicitou apoio, valorização do 

Prefeito, pois o funcionário bem remunerado o serviço dobra, citou que os profissionais estão todos 

estressados numa área que não se pode errar, elogiou a equipe atual que atende os pacientes e não 

mede esforços em atendê-los, solicitou justiça, pois o funcionário não comete falhas no serviço faz 

suas horas extras e não recebem. Solicitou atitudes do poder executivo, por melhorias em todos os 
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setores, cobrou melhorias no contato com os funcionários que servem o município. Continuando 

comentou sobre o Projeto do CIEE, que cria os cargos para estagiários, comentou que no momento a 

Prefeitura não tem como arcar com os custos, citou também sobre os rumores da criação de cargos 

para enfermeiros, comentou ser desnecessário, pois dois funcionários da enfermagem se encontram 

afastados e voltará as suas funções, solicitou organização no setor da saúde para atender a 

demanda. Cobrou ciência dos Vereadores antes de votar os projetos, que dialogue com a sociedade e 

monitore o executivo. Em seguida comentou sobre o aterro sanitário que ate o presente momento não 

está resolvido, cobrou atitudes no setor de obras em atendimento a população. São essas suas 

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

cumprimentou a todos, iniciou sua fala comentando sobre a importância do trabalho do Vereador para 

os munícipes, solicitou providências urgentes da Secretaria de Obras e o Prefeito nas questões das 

Estradas que se encontram em péssimas condições, comentou que recebe cobranças diárias devido 

à falta de manutenção na Estrada do Bairro Nhunguara, citou que desde inicio do mandato vem 

cobrando providencias com as estradas. Continuando comentou que esteve na Vivo em Campinas 

com o vereador Benedito levando reivindicações a questão da telefonia, os problemas com o acesso 

a internet, comentou que vários municípios estão com os mesmos problemas, mas veio com 

expectativas de melhorias para o futuro. Em seguida esteve em uma reunião com o Doutor Rafael do 

DEER em São Paulo discutindo os problemas com a Rodovia SP 165, comentou que já estão 

tomando providencias no local, mas infelizmente o asfalto permitido desde o ano de dois mil e cinco 

ate o momento não foi concluído. Continuando comentou sobre os recursos que serão aplicados no 

município, citou a importância do trabalho do vereador na busca dos recursos, comentou sobre o 

reajuste salarial que beneficiará os funcionários que aguardam esse aumento há muitos anos. São 

essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  O Vereador Daniel Messias Rocha faz uso da 

tribuna, cumprimentou a todos, iniciou suas palavras relacionando os problemas que ocorrem no setor 

de Educação, problemas com a Empresa dos monitores dos transportes escolares, citou ser 

desnecessário manter uma empresa que causa danos aos munícipes. Continuando comentou sobre a 

situação das Estradas, esclareceu que todas as estradas municipais estão intransitáveis, citou que há 

casos em que o aluno não conseguiu chegar à escola por falta de acesso, comentou que a atual 

administração está muito mal assistida e não dispõe de uma equipe adequada para atender a 

demanda. Em seguida comentou sobre Posto de Atendimento de Saúde do Bairro da Serra, cobrou 

providencias na contratação do Enfermeiro para atendimento local e valorização do profissional que 

exerce suas funções com dedicação. Continuando cobrou postura dos vereadores com relação aos 

Requerimentos e Projetos, esclareceu que aprovam os Projetos não por ser conivente, mas por ser 

interesse do município, solicitou união dos Vereadores para que as coisas aconteçam. Destacou a 
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importância da valorização profissional e expôs sua opinião na criação do concurso para contratação 

dos médicos, cobrou do Secretario e Prefeito que reveja a questão da solicitação da Especialidade 

Médica, justificou que o município necessita de um Clinico Geral, pois o encaminham as 

especialidades para os Hospitais de referência, suprindo as necessidades locais, orientou meios de 

economizar para melhor administrar. São essas suas palavras, agradeceu a todos. O Vereador 

Alessandro Mendes Rodrigues faz uso da Tribuna, cumprimentou a todos, iniciou suas palavras 

comentando sobre os monitores do transporte escolar, apontou varias irregularidades no salário dos 

funcionários comentou que a empresa contratada está obtendo lucros através da contratação dos 

monitores, solicitou apoio dos demais vereadores na apuração dessas irregularidades. Continuando 

comentou sobre o Requerimento 012 de autoria do Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues, referente 

aos honorários de Henrique Dias Rodrigues Neto, deixou registrado que irá solicitar prestação de 

contas realizadas na Casa, notas das obras da calha, nota fiscal de compra das cadeiras, notas da 

compra de moveis planejados, compra de ar condicionados, compra do Corola Veículo atual da Casa, 

folha de ponto do ano de dois mil e doze a dois mil e quatorze e horas extras feitas no ano dois mil e 

doze a dois mil e quatorze e a devolução de recurso ao final de ano destinado a compra de 

retroescavadeira. Continuando comentou sobre a coleta seletiva e indicou o responsável por recolher 

o lixo nas residências que será de grande importância no descarte do lixo do município. Em seguida 

comentou sobre as etapas para regularizar o aterro sanitário e cobrou providências para acelerar o 

processo. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. Em seguida o vereador Benedito 

Ursulino de Freitas faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou suas palavras solicitando 

melhorias na iluminação da Escola do bairro da Serra, justificou que há muita reclamação devido à 

falta de iluminação que está dificultando a aprendizagem. Continuando agradeceu ao Andre Palma 

que cedeu copias do abaixo assinado feito com pessoas do município e entregue na Vivo, em seguida 

parabenizou a Comunidade do Bairro Ivaporunduva e André Lopes, que estiveram juntos em são 

Paulo lutando pelo objetivo único, melhorias nas estradas, elogiou e incentivou a população a reunir 

força estar presente nesses eventos. Cobrou melhorias na quadra do Bairro da Serra, citou que o 

mesmo vem fazendo alguns reparos para amenizar os problemas no bairro. Continuando solicitou o 

registro em ata de sua reivindicação feita para melhoria no Bairro Betary, solicitou por oficio e até o 

presente momento não foi atendido, trata-se da construção da Ponte de cabo de aço no Rio Betary no 

Pedrão, esclareceu que não vai se acomodar em suas solicitações. São essas suas palavras, desejou 

boa noite a todos. O vereador Sidnei Rocha faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua 

fala reforçando as questões discutidas sobre os funcionários, cobrou ação e uma reunião com os 

responsáveis, pois na situação dos monitores a empresa alega divergência entre horários, solicitou ao 

Prefeito providencias com a empresa, pois o funcionário inicia o serviço das seis da manhã as duas 
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da tarde e mesmo assim não tem direito a receber o salário mínimo, citou não ter estudo, mas 

conhece as Leis e sabe que não se pode pagar renda menor que o salário mínimo, solicitou apoio de 

todos e valorização aos funcionários do município de todos os setores, citou ser a favor do 

assalariado que merece ser valorizado. Continuando comentou sobre o Posto de Atendimento a 

Saúde no Bairro Pilões, solicitou apoio dos vereadores e cobrou o termino da Obra, pois o medico 

está sem local adequado para atender, cobrou equipamentos, para oferecer melhor atendimento aos 

pacientes. Em seguida comentou sobre o recurso disponibilizado do micro bacias, citou que 

acompanha o processo desde o inicio e já se perdeu parte do valor da obra, comentou que 

acompanhou o levantamento da obra e cobrou os demais vereadores para fazer uma vistoria e saber 

que empresa vai pegar a obra, citou que os Bairros Pilões e Maria Rosa passaram por transtornos 

com obras no valor de um milhão e cem reais, citou a importância de acompanhar, pois quatrocentos 

mil reais, se não for bem aplicado não se faz nada. Continuando cobrou termino da obra da balsa do 

bairro Pilões, destacou a importância da Balsa no dia a dia da população. Cobrou o Secretario de 

Obras termino do trabalho de manutenção e reparos no Bairro pilões, comentou que a frente de 

trabalho que mantém as estradas limpas. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O 

Vereador Laerte Mendes faz uso da tribuna, cumprimenta a todos, iniciou sua fala elogiando os 

vereadores em suas reivindicações, comentou sobre o Requerimento de autoria do Presidente 

Ariovaldo direcionado a sua pessoa, destacou a importância do respeito entre funcionários e 

vereadores. Em seguida comentou sobre as emendas que os vereadores estão conseguindo nesse 

mandato, parabenizou a todos pela iniciativa em melhorias das estradas, em seguida falou sobre a 

merenda escolar, comentou que em visita a creche, pode constatar que está melhorando. 

Continuando falou de sua visita no Bairro Praia Grande, comentou que a Obra do micro bacias está 

avançada, parabenizou as pessoas envolvidas e orientou os demais vereadores a acompanhar a 

obra. Falou em seguida sobre o concurso para vaga de enfermeiro, como Presidente da Comissão 

deixou claro que irá analisar com calma o Projeto, comentou que há no quadro de funcionários duas 

enfermeiras afastadas, acha desnecessária a criação das vagas. Solicitou que os demais vereadores 

também analise a questão. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos. O Senhor 

Presidente Ariovaldo Lopes Rodrigues, solicitou ao 1º Secretario Benedito Ursulino de Freitas, 

que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra, cumprimentou a 

todos e agradeceu pela presença. Continuando comentou sobre o Posto de Atendimento a Saúde do 

Bairro Pilões, parabenizou ao Prefeito pela iniciativa de reformar o Posto que desde sua construção 

não passou por nenhuma  reforma, destacou a importância  das reformas nas Unidades para melhor 

atender a população. Em seguida parabenizou e agradeceu ao Edson Bastos pela iniciativa de 
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recolher material para reciclagem, solicitou cooperação da população para que o trabalho seja 

concluído, comentou sobre a importância da reciclagem para o município evitando acumulo do lixo. 

Em seguida agradeceu o Vereador André pelas suas palavras e deixou claro que tudo que o vereador 

precisar saber está disponível no Portal Transparência, descreveu o trabalho feito no Prédio da 

Câmara, deixou claro que todo dinheiro gasto com moveis, veículos está disponível no Portal 

transparência. 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 21 de junho de 2018.   

 

ARIOVALDO LOPES RODRIGUES 
Presidente 

 
 
 

BENEDITO URSULINO DE FREITAS 
1º. Secretário 

                        SIDNEI ROCHA 
                        2º. Secretário 

 

 

 

 

 

 


