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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

21/02/2019 

Às 19 horas no prédio da Câmara Municipal de Iporanga, sito à 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 SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – 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 da ata da décima oitava 
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 oitava 
Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

Coloco em votação a ata da décima oitava Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

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

Está aprovada a ata da décima oitava Sessão Ordinária de dois mil e dezoito. 

Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura das 
indicações da pauta do dia. 

[O Senhor 1° secretário fez a leitura das indicações 001, 002, 003, 004 e 005/2019] 

Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura do 
Projeto de Lei 001/2019. 

[O Senhor 1º secretário fez a leitura do Projeto de Lei 001/2019 que “Dispõe sobre a 

adequação do salário mínimo municipal”.] 

Encaminho o Projeto de Lei 001/2019 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 
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Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura do 
Projeto de Lei 002/2019. 

[O Senhor 1º secretário fez a leitura do Projeto de Lei 002/2019 que “Dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial, alteração na Lei Orçamentária Anual de 2019 e dá outras 

providências”.] 

Encaminho o Projeto de Lei 002/2019 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura do 
Projeto de Lei 003/2019. 

[O Senhor 1º secretário fez a leitura do Projeto de Lei 003/2019 que “Dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial, alteração na Lei Orçamentária Anual de 2019 e dá outras 

providências”.] 

Encaminho o Projeto de Lei 003/2019 às Comissões de Economia e Justiça e Redação. 

Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura do 
Projeto de Lei Legislativo 001/2019. 

[O Senhor 1º secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 001/2019 que “Dispõe 

sobre alteração na Lei Municipal 425/2018”.] 

Encaminho o Projeto de Lei Legislativo 001/2019 às Comissões de Economia e Justiça e 
Redação. 

Peço ao Senhor secretário vereador Ariovaldo Lopes Rodrigues que faça a leitura do 
Projeto de Lei Legislativo 002/2019. 

[O Senhor 1º secretário fez a leitura do Projeto de Lei Legislativo 002/2019 que “Dispõe 

sobre a realização de exames de rotina na saúde dos alunos da rede municipal de ensino e fixa 

outras providências.”] 

Encaminho o Projeto de Lei Legislativo 002/2019 às Comissões de Economia, Justiça e 
Redação e de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo. 

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

- PALAVRA LIVRE - 

O SR. DANIEL MESSIAS (PTB) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou 
reafirmando seu compromisso de trabalho com a população, na oportunidade comentou sobre a 
Saúde, destacou o surto de Febre Amarela, citou ser preocupante, pois há no município moradores 
distantes e as vezes desinformados devido ao PSF não funcionar, elogiou que as medidas tomadas 
rapidamente, mas com o controle do surto, algumas famílias, algumas pessoas não foram 
imunizadas, solicitou ao Secretário de Saúde e o Prefeito Valmir, que a vacinação chegue aos locais 
que as pessoas ainda não tenham sido imunizadas, pois o objetivo ideal será a imunização de toda 
população, ciente das dificuldades de acesso aos lugares distantes, mas há meios para atender a 
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todos os moradores e não se justifica ter pessoas que não foram alcançadas pela imunização da 
Febre Amarela, com exceção daquelas que resistem, mas é papel da saúde buscar a todos.  

Continuando comentou sobre o setor de educação, cobrou providencias na nomeação do 
novo Secretário, citou que as aulas iniciaram há quase um mês e até o momento a população, pais de 
alunos e os profissionais da área de educação ainda não sabem quem será o próximo secretário, na 
oportunidade deixou claro ao Prefeito que não se brinca com educação, destacou que a educação é a 
base de tudo e devido aos problemas no setor esclareceu que já passou da hora de dar à educação a 
atenção devida, de respeitar os profissionais da área que são qualificados e dedicados e estão sendo 
tratados com desrespeito, destacou que todos conhecem sua luta com relação à educação, desde 
início de seu mandato e não será diferente enquanto medidas necessárias para sanar os problemas 
não forem apresentadas.  

Solicitou ao prefeito coragem de destinar merendeiras para as escolas que ainda faltam, 
porque a profissão de professor merendeira só existe no município de Iporanga, pois o professor é 
contratado para dar aulas e não deve abandonar a aula pra fazer merendas, pois quem perde é o 
aluno. Está é a preocupação, uma educação de qualidade exige o mínimo de atenção do professor ao 
aluno, para que ele possa aprender, para que possa desenvolver-se e quando ingressar no mercado 
de trabalho tenha condições de disputar de igual para igual com outros, mas infelizmente a educação 
no município vem sendo tratada com desrespeito.  

Em seguida falou do Esporte, espera que este ano seja nomeado uma pessoa 
competente a frente do esporte, destacou a importância do trabalho, pois o esporte tem poder de 
transformar vidas e as crianças estão perdidas para as drogas, para a prostituição, enquanto assistem 
a essa situação sem poder fazer nada e já passou do momento do Prefeito nomear alguém que tenha 
interesse de desenvolver o papel que lhe foi destinado, pois é absurda a situação do esporte 
municipal, destacou a importância do perfil do profissional indicado, pois esporte não é só futebol, 
existem varias modalidades que as crianças podem participar podem ser ocupadas e não falta apoio, 
pois esta Casa sempre apoiou todos os projetos para o bem social e quem estiver à frente de 
qualquer cargo vai ser cobrado e se não tiver competência não deverá permanecer no cargo, pois as 
cobranças serão firmes.  

Prosseguindo cobrou perfil do secretário de obras, destacou a importância dos 
encarregados cobrar para que as coisas aconteçam, comentou que há diversas cobranças referentes 
às estradas, pois se encontram intransitáveis, citou que não há sequer uma estrada em condições 
razoáveis no município, comentou sobre as cobranças e a parte que cabe ao vereador está sendo 
feita, mas os funcionários precisam colaborar, comentou sobre a desorganização no setor do 
almoxarifado que precisa ser organizado urgentemente, pois se continuar como está o município 
entrará em falência rapidamente.  

Solicitou ao prefeito e aos secretários que se dediquem e se esforcem para que o povo 
seja atendido, que não ocupem o cargo simplesmente pelo salário, mas com dedicação, com o 
objetivo de atender a população, pois passou o momento da população ser o objetivo da 
administração municipal, pois é para o povo que a câmara, que o prefeito, os secretários devem 
satisfação e os objetivos finais serão alcançados. São essas suas palavras, desejou boa noite a 
todos.  
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O SR. LAERTE MENDES (PPS) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua 
fala defendendo o setor do PSF onde atualmente trabalha, cobrou condições adequadas para os 
funcionários, comentou sobre as denúncias dos agentes de saúde nas visitas domiciliares, elogiou o 
setor que está bem, mas poderá ficar melhor, pois pessoas adequadas para o atendimento há no 
local.  

A seguir comentou que nas questões referente às estradas, choveu muito, está sem 
cascalho e os maquinários estão quebrados. Continuando comentou sobre o andamento da liberação 
da cascalheira, destacou a importância de se ter pessoas adequadas para dar andamento no 
processo para liberação da cascalheira.  

Adiante falou sobre a questão da merenda, cobrou providências, pois as aulas já iniciaram 
e no mês de janeiro já deveria ser feito limpeza nas caixas d'água, limpezas nas escolas e deixam 
sempre para ultimas horas dificultando o trabalho dos professores.  

Continuando cobrou do Prefeito sobre a contratação de Frente de Trabalho, citou que já 
está disponível R$60.000,00 (sessenta mil reais), para estes fins, mas deixou claro que devem ser 
contratadas as pessoas que realmente necessitem.  

Cobrou a seguir melhorias no setor do esporte, investimento dos recursos destinados à 
construção dos banheiros que até o momento não aconteceu, a instalação da academia no Bairro 
Anta gorda e melhorias nas ruas do Bairro da Serra. São essas suas palavras, desejou boa noite a 
todos.  

O SR. ALESSANDRO MENDES (DEM) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, 
iniciou sua fala compartilhando as reivindicações feitas pelo Vereador Daniel Messias, expôs que o 
município atendeu 94% na campanha de Vacinação da febre amarela, esclareceu que o município foi 
prejudicado pela ocorrência de óbitos e não está descartada a febre amarela no município.  

Continuando comentou sobre a situação das estradas, cobrou providências, pois a 
situação continua a mesma, reforçou a reivindicação do Vereador Daniel em Melhorias no setor do 
esporte, cobrou foco, cronograma dos profissionais que estão sendo contratados para atender as 
demandas, pois só assim poderá ter um município melhor.  

Agradeceu a todos pelo apoio em sua contratação como enfermeiro no município, deixou 
registrado que tem um compromisso a mais com a cidade e vai trabalhar incansavelmente pela saúde 
de todos, expôs a importância e as dificuldades encontradas no setor de vigilância sanitária e 
epidemiológica onde atualmente trabalha, comentou ser uma área bem complicada e se for seguir as 
normas fica em indisposição com o município, com os comércios, pois notifica pede pra fazer 
melhorias e infelizmente não é atendido, citou exemplo como o setor da saúde que necessita de laudo 
para funcionamento e inúmeras dificuldades que enfrentam na vigilância sanitária e epidemiológica 
que depende de uma ação conjunta dos profissionais envolvidos que atende o setor da saúde no 
município.  São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ARIOVALDO LOPES (DEM) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou 
sua fala solicitando apoio ao Prefeito Valmir pelos problemas pessoais que está passando, comentou 
sobre as necessidades de melhorias no município, que foi iniciada a manutenção da estrada do Bairro 
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Ribeirão, mas devido às chuvas atrapalha o andamento dos trabalhos, destacou a importância da 
liberação da cascalheira para suprir os reparos das estradas.  

A seguir comentou sobre atendimento do transporte escolar na cidade e reivindicações do 
transporte em zona rural. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. ANDRÉ LUIZ (PV) – Faz uso da tribuna, cumprimentou a todos, iniciou sua fala 
expondo a situação das estradas, comentou que iniciaram os serviços de melhorias nas estradas, 
mas deixou claro que não fazem com qualidade, pois deixam trechos das estradas sem reparos, 
destacou a importância da seriedade do serviço, pois o vereador continua sendo cobrado, citou que o 
andamento dos serviços depende de ações no Ministério Público para ser concluída com qualidade, 
cobrou que serviços adequados sejam feitos no geral, citou que no município o vereador não tem 
valor, a população não tem valor, mas o Ministério Público tem valor.  

Continuando comentou sobre as dificuldades encontradas no quadro de pessoal, pessoas 
fazem horas extras e não recebem, destacou a importância de se valorizar o profissional que 
realmente faz as horas extras, citou que não se justifica a falta de dinheiro para o pagamento com 
tantos serviços terceirizados. Cobrou organização para evitar gastos para a prefeitura, citou varias 
demandas que poderiam ser atendidas com mão de obra da prefeitura.  

Comentou sobre ações trabalhistas que geram gastos para a prefeitura por desvio de 
funções, falta de salas adequadas e equipamentos. Solicitou que as pessoas sejam tratadas com 
respeito e o dinheiro público também. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SR. SIDNEI ROCHA (PV) – Cumprimentou a todos, iniciou comentando que os 
problemas continuam, há cinco meses a máquina quebrada, citou que pra sua pessoa ser uma 
vergonha muito grande, pois reside em uma comunidade quilombola, expôs que tomou providências 
de vir até a balsa com o trator da associação para amenizar a situação, destacou que os maquinários 
estão quebrados por falta de manutenção e não se deve ser deixado de fazer os reparos, pois os 
gastos são mínimos e a comunidade tem alunos, produtores rurais que necessitam do acesso. Citou 
ser humilhante a situação que vivencia, pois o papel do vereador é correr por melhorias, mas 
infelizmente não concluem obras deixam meses as estradas sem reparos e considera uma falta de 
respeito com a população, não tem nada contra  o prefeito, mas solicitou que os serviços sejam feitos 
por pessoas capazes de se sentir na situação do morador, que ofereça condições para o morador e 
isso não é política , mas sim o papel do vereador,  

Comentou sobre a conclusão da obra do posto de atendimento do bairro, mas deixou 
claro que não tem como ficar contente, pois sem estrada não terá atendimento para a saúde e 
educação. Continuando comentou sobre as escolas, citou que no Bairro Pilões há salas com mais de 
vinte alunos, cobrou melhorias para atender a demanda, pois são salas multisseriadas que não 
oferecem ensino de qualidade, cobrou melhorias para oferecer um ensino compatível com as 
necessidades dos alunos.  

A seguir solicitou o registro em ata reivindicando o término da reforma da balsa, citou que 
ouve cobranças diariamente e a comunidade vai procurar seus direitos judicialmente, pois o dinheiro é 
público e tem de ser bem investido, concluído o trabalho e não deixar pela metade, citou que sua 
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comunidade é pacifica, mas se acontecesse no Bairro Nhunguara os moradores teriam quebrado 
tudo, pois é uma comunidade unida no sentido de cobrança, elogiou sua comunidade, mas destacou 
que não cobram, mas se fossem unidos estariam na porta da prefeitura exigindo o término do serviço, 
pois fica feio para ele como vereador passar diariamente no local e ser cobrado da reforma da balsa, 
concluiu que seja para humilhá-lo, mas deixou claro que sua parte está fazendo, espera que este ano 
seja de melhorias e que no próximo ano sejam reivindicadas outras coisas, que não seja estradas, 
educação, escolas, que seja feito o melhor, pois o município merece e sobre as estradas. 

Solicitou que o secretário providencie uma roçada na estrada do Bairro pilões, pois há 
matos caídos e só foi feita a roçada no ano anterior e não voltaram mais, citou ser falta de respeito 
com a população começar o serviço e não terminar,  questionou se a situação  só com o Bairro Pilões 
que acontece, pois vários serviços começam e não terminam,  destacou a importância de concluir os 
serviços, pois estavam com patrol e retro e não tiveram coragem de cascalhar a estrada e tapar os 
buracos, concluiu dizendo que já se passaram três meses do inicio do ano e os problemas não se 
resolvem, cobrou que o prefeito coloque pessoas competente nos lugares, que sinta e veja a 
necessidade da população. São essas suas palavras, desejou boa noite a todos.  

O SENHOR PRESIDENTE (Adilson Rodrigues – PSDB) – Solicitou ao vice-presidente 
Benedito Ursulino de Freitas que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso 
da palavra. Cumprimentou a todos, iniciou reforçando a necessidade de soluções para os problemas 
no município, ciente da cobrança que o vereador passa com a população, citou que no momento a 
prioridade é a secretaria da educação, cobrou providências urgentes do prefeito para que os 
profissionais que trabalham na educação possam saber quem é o seu chefe, comentou que a 
situação está desagradável e ficam falhas e não tem onde cobrar, acredita que o prefeito com toda 
dificuldade que está passando, vai trazer soluções para o seu trabalho que toda população vem 
cobrando.  

Continuando comentou sobre o setor de esporte, deixou claro que a Casa está à 
disposição, solicitou um projeto direcionado para esporte com começo, meio e fim, citou que hoje está 
muito avançada a disponibilidade de drogas no município e está preocupado com as crianças que 
estão sem nenhuma atividade esportiva, citou que estão reiniciando essas atividades e espera que 
seja com mais seriedade e dedicação para cativar as crianças, pois tendo uma atividade esportiva, 
não só as crianças, mas o município em si vai ganhar com o resultado, pois o esporte é vida, é saúde 
e precisa ser bem desenvolvido. São essas suas palavras, agradeceu e desejou boa noite a todos. 

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


