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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 1Sa LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um (14/10/21), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 15a Sessão Ordinária, da 1 a Sessão Legislativa, do 2° Período, da 1Sa 
Legislatura, sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada 
pelo vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, horário 
regimental, presentes os vereadores AL YSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, 
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, ARI OSMAR MARTINS KINOR, 
GILBERTO CARRIEL DE LIMA, JOANI CAMARGO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO 
CORDEIRO DE LIMA, JOSENI RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 
PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO, RICARDO DIAS DE PONTES e SANDRO 
MARCIO COSMO. Constituído o número legal, a senhora presidente declarou sob 
a proteção de DEUS aberta a sessão. Considerando as disposições do Regimento 
Interno, a presidência pediu aos vereadores e presentes que se posicionasse para 
cantar o Hino Nacional Brasileiro. Antes do expediente, o vereador Sandro Mareio 
Cosmo à convite da presidência fez a leitura de uma passagem extraída da Bíblia. 
Durante o tempo da sessão dedicado ao Expediente, por determinação da senhora 
presidente, após prévia consulta ao plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida 
e aprovada a ata da 14a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1a Sessão Legislativa, 
1Sa Legislatura, realizada no dia 30 de Setembro de 2021. Ainda, por determinação 
da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
PROJETOS DE LEI: 230/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
"Dispõe sobre o funcionamento e as proibições impostas aos prestadores de 
serviços funerários no âmbito de Apiaí, inclusive nas dependências dos 
estabelecimentos públicos de saúde e dá outras providências"; 248/21 - autoria 
Prefeito Municipal - "Autoriza o Poder Público Executivo à formalizar Termo de 
Acordo para pagamento parcelado dos débitos referente às faturas vencidas e não 
pagas da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos 
prédios próprios municipais e utilizar quotas-partes do Imposto Sobre Operações 

."_ Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, como 
garantia das faturas vencidas e vincendas da prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgoto"; 249/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre autorização legislativa para cessão em comodato de empilhadeira à 
Cooperativa Recicla Alto Vale e dá outras providências"; 250/21 - autoria Prefeito 
Municipal - "Autoriza o Município de Apiaí à receber em doação área que 
especifica e dá outras providências"; 251/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação e 
dá outras providências"; b). PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO: 003/21 - 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre concessão de Titulo 
de Cidadania ao senhor JOSÉ JANUÁRIO TRANNIN"; e). REQUERIMENTOS: 
052/21 - vereador Luiz Antonio da Silva - Requer informações ao Sr. Prefeito 
Municipal sobre o número de funcionários efetivos, comissionados, contratados a 
partir de 01 de janeiro de 2021; 053/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - 
Requer ao Sr. Prefeito Municipal apresente Projeto de Lei contemplando as 
reivindicações dos MDl's - Monitor de Desenvolvimento Infantil, mediante alteração 
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no Estatuto do Magistério; d). MOÇÕES: Moção de Pesar de autoria do vereador 
Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento do senhor JOSE ARI DA ROCHA 
FRANCO, ocorrido no último dia 06 de Outubro; e) INDICAÇÕES: 139/21 - 
autoria vereador Luiz Antonio da Silva - Indica seja oficiado à Transpen e à Artesp, 
solicitando o retorno dos horários de linha suprimidos, entre Apiaí-São Paulo e vice 
versa, aos sábados e domingos; 140/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine ao setor competente, a 
realização de serviços de patrolamento e cascalhamento da estrada de ligação 
localizada no interior do 'Sítio São Francisco', a partir do acesso da Rodovia 
SP .250 Rodovia Sebastião Camargo Penteado, onde abriga várias moradias 
espalhadas pelo sítio; 141/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine ao Demutran que instale placas de 
sinalização para mudança de mão de direção, fixando-se como mão única de 
direção em sentido contrário ao atual, permitindo-se o tráfego para quem desce do 
bairro Jardim Paraiso, tendo em vista que na entrada da ETEC Paula Souza 
circulam muitas pessoas, o que justifica a alteração; 142/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a instalação de 
telas ou grades de proteção (guard Rayol), na pracinha próximo do viaduto da 
fepasa, no Alto da Tenda. Após, por ordem da senhora Presidente foram 
submetidos à deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do 
Expediente: 1). Discussão e votação do Requerimento nO 052/21 - vereador Luiz 
Antonio da Silva - Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o número de 
funcionários efetivos, comissionados, contratados a partir de 01 de janeiro de 2021. 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 2). 
Discussão e votação do Requerimento nO 053/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Requer ao Sr. Prefeito Municipal apresente Projeto de Lei 
contemplando as reivindicações dos MDl's - Monitor de Desenvolvimento Infantil, 
mediante alteração no Estatuto do Magistério. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 3). Discussão e votação da Moção de 
Pesar de autoria do vereador Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento do senhor 
JOSE ARI DA ROCHA FRANCO, ocorrido no último dia 06 de Outubro. Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi 
aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. 11. USO DA TRIBUNA: Usou 
da palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que cumprimentou todos os 
presentes. O vereador fez um apelo, pedindo que se registrasse na sua fala às 
cobranças endereçadas ao atual prefeito e à Secretaria de Obras, sobre a 
precariedade das estradas, lembrando que tem solicitado insistentemente a 
manutenção das estradas rurais, mas que as chuvaradas do período e a falta de 
intervenção da equipe da Prefeitura de Apiaí tem legado uma situação catastrófica. 
Disse que apesar dos apelos e de reconhecer a boa vontade do prefeito e de seu 
secretário de obras, atualmente a pasta é ocupada por Roberto Munhão, pessoa 
conhecedora das condições operacionais da Prefeitura e da malha viária municipal, 
as condições das estradas tem se mostrado em condições de absoluta 
precariedade, imprescindindo de urgente intervenção para minimizar o sofrimento 
dos produtores rurais e da população em geral. Lembrou que o colega Gilberto 
Carriel esteve na reunião que ele teve com o Secretário de Obras, onde participou 
na cobrança do restabelecimento das más condições das estradas. Disse que o 
prefeito prometeu que após a passagem desse período chuvoso que enfrentamos, 
a equipe responsável irá realizar amplo levantamento e vistoria de todas as 
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estradas visando sua restauração, mas pediu que inobstante o compromisso de 
assim fazer, registra um veemente apelo para que as condições da malha viária 
seja plenamente recuperada para evitar os dissabores e transtornos atualmente 
enfrentados pelos usuários dessas estradas. Disse que na data de ontem esteve na 
Garagem da Prefeitura pedindo socorro ao Secretário de Obras para viabilizar 
imediata intervenção nas estradas. O vereador afirmou que a estrada que liga 
Araçaiba-Queimadas encontra-se em situação vergonhosa, alvo de cobrança dos 
moradores nas redes sociais e ele como vereador fica constrangido ante a 
incessante cobrança e falta de providências por parte dos administradores 
municipais. Lembrou que a atividade econômica não pode ser prejudicada pelas 
más condições das estradas, porém, no presente caminhões estão realizando 
transporte de madeiras cortadas na região, o que está contribuindo para deteriorar 
ainda mais as condições das estradas no distrito de Araçaíba. Disse que, 
frequentemente, tem sido acionado para efetuar socorro com seu trator para 
desobstruir as estradas e 'puxar caminhões'. Reconhece as dificuldades da 
administração, mas pede encarecidamente uma atenção redobrada nesses 
períodos de maior intensidade de chuvas. Disse que é lamentável as condições de 
caminhões e máquinas pertencentes à Prefeitura de Apiaí, pois caminhões e 
máquinas vive estragados, sem condições de operar os equipamentos e realizar as 
intervenções necessárias por parte do governo municipal, o que obstaculiza 
serviços básicos. Na conversa com o Secretário de Obras ficou definido que a 
Prefeitura mandaria o equivalente a 04 caminhões caçamba de pedra, e do lado do 
vereador se responsabilizaria em espalhar o material em face da falta de máquinas 
para realizar o serviço. O mesmo vereador parabenizou a boa vontade do ex 
secretário Maurinho e do atual Roberto Munhão, estendendo o reconhecimento ao 
atual prefeito Ricardinho Assis. Agradeceu a compreensão de todos os pares. Usou 
da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que cumprimentou todos os 
presentes. Agradeceu a oportunidade de usar da palavra e ressaltou a participação 
popular que paulatinamente está retornando aos trabalhos do Legislativo. O 
vereador transmitiu parabéns aos professores Alysson e Sandro pelo Dia do 
Professor, lembrando inclusive que foi professor por muitos anos na rede estadual 
de ensino, sabendo da importância da profissão, da nobreza, fazendo uma 
homenagem à sua professora Neide Massoni e pelos demais professores que 
foram muito valiosos ao longo de sua vida. Parabenizou pelos candidatos que 
disputaram à eleição, que sem exceção, disputaram com determinação e respeito, 
porém, faz uma congratulação especial aos eleitos Sergio e Polaco, que sagraram 
vitoriosos nas urnas, desejando um bom trabalho e que possam colocar a casa em 
ordem, transmitindo-Ihes felicitações pela vitória. Agradeceu à motivação tanto do 
Sergio quanto do Polaco pelo entusiasmo quando o orador se candidatou pela 
primeira vez, oportunidade que não logrou êxitos, contudo, serviu para alicerçar 
uma base e conquistar uma vaga nas eleições subsequentes, sendo que a 
motivação e o encorajamento foram decisivos para que enfrentasse àquele pleito e 
persistir na empreitada seguinte. Desejou boa sorte ao Sergio, ao Polaco e à toda 
sua equipe. Salientou sobre a necessidade de se efetuar mudanças na composição 
das comissões, para permitir um melhor desenvolvimento dos trabalhos no âmbito 
das comissões temáticas e de acordo com a disponibilidade e interesse dos 
senhores vereadores. Disse que algumas comissões estão com o trabalho 
paralisado por conta de compromissos de vereadores que não permitiram sua 
participação nas reuniões. Pediu desculpas pela impossibilidade de realizar uma 
audiência perante a comissão. O mesmo vereador convidou todos os vereadores 
para uma audiência pública à ser realizada no próximo dia 18 de Outubro, porém, 
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infelizmente a diretora do PETAR, Juliana, não estará na posse da documentação 
necessária para discussão do tema, e no dia 25 de Outubro uma outra audiência 
sobre o PET AR, pedindo para que todos os vereadores possam participar do 
evento. Convidou todos os vereadores. No dia 22 de Outubro, teremos uma reunião 
com o Samir que integra o Vale do Futuro, oportunidade que será feito um cadastro 
para inclusão de pessoas com deficiência física, valorizando essas pessoas e 
estimulando para se sentir útil para à sociedade. Disse que no dia de ontem, 
realizou-se uma calorosa reunião para debater assuntos envolvendo o magistério, 
colocando-se à disposição para lutar pelos interesses da categoria, unindo-se à 
classe e o bem comum de todos. Disse que a categoria merece ser valorizada e 
bem sucedida, estarão sempre à disposição para lutar pelo bem comum de todos 
os professores. Enalteceu os professores pela data do Dia do Professor, 
comemorado amanhã, saudando todos e lembrando que também foi um professor 
como os colegas Sandro e Alysson. Usou da palavra o vereador André Luiz 
Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os presentes. O vereador 
parabenizou o novo prefeito e seu vice, respectivamente, Sergio da Padaria e 
Polaco Moura. Também, cumprimentou a senhora presidente Joseni Barbosa, por 
ter concorrido às eleições na condição de vice-prefeita, não tendo sido eleita mas 
externou cumprimentos pela participação no pleito. O vereador disse que o projeto 
de lei aprovado com dispensa de formalidades regimentais sobre alteração no 
Estatuto do Magistério sob a alegação de que não teria tempo suficiente para 
implementar as mudanças necessárias, contudo, passado 15 dias da aprovação e 
alvo de muitas criticas, o projeto ainda não foi sancionado, estranhando a pressa e 
agora a indefinição da matéria. Disse que o prefeito está cogitando vetar o projeto 
de sua própria autoria, considerando como verdadeiro 'absurdo' a situação, pois é 
normal que as proposituras não serão unanimidade, mas algumas matérias devem 
ter maior cuidado na tramitação perante esta Casa. Parabenizou os professores 
pela comemoração do Dia do Professor. O mesmo vereador disse que a situação 
das ruas do bairro Pinheiros, estradas da zona rural estão em situação de 
verdadeira calamidade. Leu publicamente um manifesto originado dos moradores 
da Rua Amazonas, em Pinheiros, que protesta contra a omissão dos dirigentes 
municipais na urgente restauração das condições de uso daquela artéria. Disse que 
os usuários estão pedindo solução, considerando como uma vergonha ao vereador, 
pois as pessoas estão apelando atenção para problema básicos como é a 

- necessidade de conservação de ruas, pois os moradores são contribuintes de 
impostos e é justo esse tipo de reivindicação, pois constitui direito básico dos 
cidadãos. Parabenizou o vereador Bicudo pela iniciativa na apresentação do 
Requerimento que pede informação sobre as nomeações e contratações à partir de 
janeiro do corrente ano. Pediu que o prefeito interino colabore na transição 
administrativa e ajude o futuro prefeito mediante disponibilização de dados sobre a 
situação financeira, administrativa, fiscal, enfim, sobre as ações, convênios e 
demais medidas em andamento que possa atingir o futuro governo. Ainda, disse 
que cabe ao prefeito interino dispensar os ocupantes de cargos em comissão, 
facilitando a transição e que o futuro prefeito deixe os cargos vagos para 
preenchimento dos servidores de confiança do novo prefeito. O vereador disse que 
o prefeito que sagrou-se vitorioso nas eleições fez uma campanha de acordo com a 
realidade de Apiaí, sem promessas mirabolantes, não comprometendo-se com 
distribuição de cargos e nem favores clientelistas, razão essa que acredita na 
futura administração, pois na sua avaliação se não houver uma gestão competente, 
fatalmente retornaremos ao cenário de atraso nos salários do funcionalismo. 
Lembrou as palavras da Secretária Municipal de Finanças, Aurea, que nesta 
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sessão fez uma explanação sobre a necessidade de se aprovar o projeto de lei 
sobre crédito adicional, oportunidade que a secretária fez um balanço das 
condições financeiras e se antecipou na preocupação da real possibilidade da 
Prefeitura não conseguir honrar com o pagamento regular da folha salarial e 13° 
salário, em dezembro deste ano. O vereador disse que isso contraria a divulgação 
oficial do prefeito sobre conquistas e situação financeira equilibrada da prefeitura, 
pois revela um descontrole financeiro e orçamentário. O vereador pediu que o 
projeto de crédito suplementar seja encaminhado às comissões para melhor 
análise. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que cumprimentou 
todos os vereadores, à presidência, os internautas e demais interessados. O 
vereador parabenizou os candidatos da última eleição, primeiro pela coragem em 
participar do pleito, pois tem escutado várias criticas, contudo, não possuem a 
coragem dos concorrentes. Citou nominalmente todos os candidatos que 
disputaram à eleição, Passoca, Andrei, Sergio, Polaco, Anderson, Joseni, Luciano 
Polaczek e Neguinho, pois considerando a delicada situação financeira pelas quais 
atravessamos e assim mesmo tiveram a coragem de disputar a eleição. Reafirmou 
os votos de congratulação aos concorrentes. O vereador sugeriu ao colega Bicudo 
para que entre em contato com as demais Câmaras Municipais da região, pedindo 
a elaboração de proposituras para fortalecer ações junto à Artesp no intuito de 
retornar os horários de linhas de Apiaí-São Paulo e vice-versa que foram retiradas 
pela concessionária. No tocante à Indicação de autoria do vereador Paulo 
Tsujimoto, mostrou fotos da vitima do acidente ensanguentada, por falta de 
proteção lateral na praça do Alto da Tenda, revela o descaso da administração com 
os serviços públicos, pois disse que esteve na pracinha do Alto da Tenda, 
presenciou o protesto dos moradores que reivindicava intervenção no espaço para 
assegurar que a população possa fruir com segurança do local de lazer, pois no 
lugar além de não ter alambrado que foi retirado parcialmente, possui uma parte 
amarrado com arame. Disse que, felizmente, o cidadão que sofreu a queda não foi 
à óbito, mas se fosse uma criança inevitavelmente teria morrido. Enfatizou que 
inadmissível essa falta de cuidado da administração, pois é a única praça do bairro 
Alto da Tenda. Pediu a atenção do Executivo Municipal para solucionar o problema. 
O vereador disse que esteve na data de hoje visitando prédios públicos no Bairro 
Cordeirópolis, Centro do Idoso, UBS do Bairro, mostrando uma foto do padrão de 
luz sem tampa, com riscos de perigo em contato com crianças, afirmando que 
existe uma moradia próxima do padrão, que conta com três crianças que ficam 
perambulando e brincando no local, sujeitos aos riscos de ter contatos com a caixa 
de energia e sofrer uma descarga elétrica. Condenou a inércia da Prefeitura em 
solucionar o problema, pois no local apontado existe um padrão novo para servir o 
prédio da UBS do bairro, contudo, não se sabe o motivo de não providenciar a 
religação do padrão novo. Disse que a creche do Bairro Cordeirópolis estão em 
precárias condições de uso, pois há infiltração de água nas suas instalações e as 
paredes estão mofas, propiciando a proliferação de bactérias num ambiente voltado 
à proteção de crianças. O mesmo vereador ressaltou o recebimento de recursos 
oriundos dos deputados Paulo Teixeira, de R$ 100 mil, Abou Anni, também no valor 
de R$ 100 mil, ambos já depositados na conta da Prefeitura, justificando que o 
valor do deputado Abou Anni foi direcionado para Cultura, e os recursos do Paulo 
Teixeira foi destinado para investimentos. Agradeceu os deputados Paulo Teixeira 
e Abou Anni, que não esqueceram do Município de Apiaí. Parabenizou a passagem 
do Dia do Professor, Dia 15 de Outubro, saudando os três vereadores professores 
Alysson, Sandro e Paulo Tsujimoto. O vereador Paulo Tsujimoto aparteou para 
pedir que a Prefeitura faça a limpeza (roçada e remoção de entulhos), na Praça 
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situada no Conjunto CDHU. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima que saudou todos os presentes. O vereador congratulou-se com a 
participação popular que aos poucos estão voltando à assistir as sessões do nosso 
Legislativo, pois à cada sessão legislativa o público está retomando ao 
comparecimento. O vereador parabenizou mais uma vez a equipe do SAMU de 
Apiaí, este mês completa 09 anos do SAMU em Apiaí. Disse Que esse ano durante 
esses 09 anos, foi o primeiro que não se registrou nenhuma homenagem ao 
trabalho desses profissionais de resgate, contudo, em nome do Município o 
vereador disse proferir essa homenagem aos valorosos membros do SAMU. Disse 
que em nome do vereador João Paulo parabeniza a equipe do SAMU, inaugurado 
em outubro de 2021, na gestão do prefeito Dr. Emilson, de lá para cá, todos os 
prefeitos deram a maior atenção à equipe, reconhecendo o trabalho impar desses 
profissionais que salvaram inúmeras vidas. Disse aproveitar a oportunidade 
também para homenagear o Dia do Professor, pois ele também integra a categoria, 
professor de química, trabalhou durante 07 anos na atividade. Lecionou junto com o 
professor Alysson, na Escola do Lageado de Araçaiba nos anos de 2008, 2009 e 
2010, ministrando aulas no período noturno. Disse que teve o prazer de trabalhar 
com o professor Sandro, de matemática, onde lecionaram juntos na Escola de 
Araçaiba. Disse que não há nenhuma profissão se não houvesse professor, pois o 
médico, o juiz, o engenheiro, passa pelo alicerce bem fundamentado do professor. 
Também, pediu que se registrasse que nesta semana, a Guarda Civil Municipal 
será agraciada com a doação de uma camionete 4x4, também 01 caminhão pipa 
para integrar a frota de veículos da Prefeitura. Disse que foram conquistas 
intermediadas pelo deputado Herculano Passos. Também, disse que nesta semana 
seria o prazo para que a Prefeitura de Apiaí fizesse a adesão para poder receber o 
caminhão pipa e a camionete, mas que o Prefeito Ricardo Assis se negou à atender 
o telefonema do vereador, contudo, ligou para o prefeito eleito Sergio da Padaria 
fez os ofícios e protocolizou na Secretaria de Estado da Agricultura, viabilizando o 
recebimento desses bens em breve. Ressaltou a importância de se registrar esse 
fato em ata, mesmo reconhecendo em público que apoiou o candidato Passoca, 
mas em momento nenhum deixará de colaborar com o desenvolvimento de Apiaí e 
da administração do prefeito eleito. Disse que se não houvesse a intervenção 
rápida, o Município corria o risco de perder esses bens, atribuindo que por simples 
falta de atender uma ligação do vereador. Parabenizou o prefeito eleito, pois 
reconheceu que o dirigente precisa ter disponibilidade e boa vontade. O mesmo 
vereador questionou o prefeito sobre a locação da Casa do Amigo Ideal, lembrando 
que o vereador teria feito requerimento indagando a razão da prefeitura manter o 
pagamento da locação do imóvel situado na Rua Cândido Dias Baptista para 
abrigar uma creche, mas era sabido por todos que a unidade de ensino teria 
mudado de local, transferindo-se para o Orfanato. Disse que a resposta foi de que 
seria mantido o contrato de locação do imóvel para que pudesse ser reformada a 
Casa do Amigo Ideal, pedindo ao prefeito que se dirija até a Casa do Amigo Ideal e 
faça uma live mostrando as condições prediais do imóvel. O vereador Paulo 
Tsujimoto aparteou para parabenizar os vereadores João Paulo e Joseni pelo Dia 
do Professor, alegando que soube agora de que os colegas também são 
professores. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que 
cumprimentou todos os presentes. O vereador parabenizou os candidatos eleitos 
Sergio da Padaria e Polaco Moura. Disse que fica feliz com a constatação de que o 
Sergio já está se movimentando na busca de recursos, informando que 
recentemente teve uma audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia para 
tratar de reivindicações do município, citando, por exemplo, a autorização para 
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combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho e digital torna a aula 
bem legal e muito mais agradáveL". Na sequência, o poema: "A Força do Professor: 
Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, 
segurando um giz na mão o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa 
lhe causar dor, por isso eu tenho dito, Tenho fé e acredito na força do professor. 
Ah ... se um dia governantes prestassem mais atenção, nos verdadeiros heróis que 
constroem a nação, ah ... se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça lhe 
dando o real valor, eu daria um grande grito, Tenho fé e acredito, na força do 
professor. Porém não sinta vergonha não se sinta derrotado, se o nosso pais vai 
mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e 
por aqui sem valor mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do 
professor. Um arquiteto de sonhos, Engenheiro do futuro, Um motorista da vida 
dirigindo no escuro, Um plantador de esperança. plantando em cada criança, um 
adulto sonhador, e esse cordel foi escrito por que ainda acredito na força do 
professor". O vereador disse que neste momento, ao invés de fazer homenagens 
prefere fazer um apelo, pois infelizmente em nosso País o professor não é 
valorizado da forma como deveria ser, não tem reconhecimento do Estado. Disse 
que no ano de 2002, quando o Presidente se chamava Lula, foi criado o Piso 
Nacional do Professor, para igualar a remuneração básica do professor em todo o 
País. Disse que desde então vinha se corrigindo esse piso de acordo com a 
variação anual da inflação. Parabenizou o vereador Ari Kinor, afirmando que na 
época em que ocupava o cargo de prefeito municipal, registrou-se o maior 
percentual de aumento para a categoria dos professores, também os especialistas 
da educação. Agradeceu a gestão do prefeito Ari Kinor, onde se teve o maior 
reconhecimento e o maior percentual da história municipal, envolvendo os 
professores, especialistas, diretores e coordenadores, pois noutros tempos se dava 
reajuste somente para os professores. Disse que na época mudou o conceito, pois 
passou à entender que o reajuste do piso não deveria ser somente para os 
ocupantes do cargo de professor, mas para todos os envolvidos na atividade, como 
especialistas, direção, coordenação, enfim, para todos indistintamente. Lembrou 
que no ano de 2011, quando lecionava junto com o vereador João Paulo no Estado, 
entretanto, neste ano de 2011 foi o último reajuste na rede estadual, pois o 
Governo do Estado não segue o Piso Nacional. Disse que é com muita tristeza que 
se verifica que os professores são desvalorizados, principalmente no Estado, sendo 
que no Município sempre com muita luta para preservar o poder aquisitivo. 
Lembrou que ano passado foi aprovado um reajuste para o Quadro de 
Especialistas de 0,37%, considerado uma vergonha, projeto que teve a iniciativa do 
Chefe do Executivo. Disse que neste ano, tanto os professores quanto os demais 
funcionários municipais foram prejudicados pela falta da concessão do reajuste de 
5,25%, por óbice da Lei Complementar nO 173, editado no Governo Bolsonaro, que 
impede qualquer espécie de reajuste salarial, benefícios, gratificações ao 
funcionalismo público durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID- 
19. Ainda lembrou que ainda tivemos o período eleitoral em nosso município. Disse 
que à nível de País, este ano o Piso Nacional foi zerado. Disse que a educação tem 
sofrido com a atual politica salarial. Reafirmou que o Governo Estadual não valoriza 
adequadamente os professores. Lembrou que o professor tem que abandonar seus 
afazeres domésticos, deixar de cuidar do marido, da esposa, dos filhos para 
preparar uma aula, pois esta deve ser preparada com antecedência. Lembrou da 
importância dos MDls que atende nas creches para que os pais possam trabalhar. 
Também, disse que desde o inicio do ano vem pedindo alterações no Estatuto do 
Magistério para que o MDI seja chamado de Professor de Desenvolvimento Infantil, 
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combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho e digital torna a aula 
bem legal e muito mais agradável.". Na sequência, o poema: "A Força do Professor: 
Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, 
segurando um giz na mão o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa 
lhe causar dor, por isso eu tenho dito, Tenho fé e acredito na força do professor. 
Ah ... se um dia governantes prestassem mais atenção, nos verdadeiros heróis que 
constroem a nação, ah ... se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça lhe 
dando o real valor, eu daria um grande grito, Tenho fé e acredito, na força do 
professor. Porém não sinta vergonha não se sinta derrotado, se o nosso pais vai 
mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e 
por aqui sem valor mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do 
professor. Um arquiteto de sonhos, Engenheiro do futuro, Um motorista da vida 
dirigindo no escuro, Um plantador de esperança. plantando em cada criança, um 
adulto sonhador, e esse cordel foi escrito por que ainda acredito na força do 
professor". O vereador disse que neste momento, ao invés de fazer homenagens 
prefere fazer um apelo, pois infelizmente em nosso País o professor não é 
valorizado da forma como deveria ser, não tem reconhecimento do Estado. Disse 
que no ano de 2002, quando o Presidente se chamava Lula, foi criado o Piso 
Nacional do Professor, para igualar a remuneração básica do professor em todo o 
País. Disse que desde então vinha se corrigindo esse piso de acordo com a 
variação anual da inflação. Parabenizou o vereador Ari Kinor, afirmando que na 
época em que ocupava o cargo de prefeito municipal, registrou-se o maior 
percentual de aumento para a categoria dos professores, também os especialistas 
da educação. Agradeceu a gestão do prefeito Ari Kinor, onde se teve o maior 
reconhecimento e o maior percentual da história municipal, envolvendo os 
professores, especialistas, diretores e coordenadores, pois noutros tempos se dava 
reajuste somente para os professores. Disse que na época mudou o conceito, pois 
passou à entender que o reajuste do piso não deveria ser somente para os 
ocupantes do cargo de professor, mas para todos os envolvidos na atividade, como 
especialistas, direção, coordenação, enfim, para todos indistintamente. Lembrou 
que no ano de 2011, quando lecionava junto com o vereador João Paulo no Estado, 
entretanto, neste ano de 2011 foi o último reajuste na rede estadual, pois o 
Governo do Estado não segue o Piso Nacional. Disse que é com muita tristeza que 
se verifica que os professores são desvalorizados, principalmente no Estado, sendo 
que no Município sempre com muita luta para preservar o poder aquisitivo. 
Lembrou que ano passado foi aprovado um reajuste para o Quadro de 
Especialistas de 0,37%, considerado uma vergonha, projeto que teve a iniciativa do 
Chefe do Executivo. Disse que neste ano, tanto os professores quanto os demais 
funcionários municipais foram prejudicados pela falta da concessão do reajuste de 
5,25%, por óbice da Lei Complementar n? 173, editado no Governo Bolsonaro, que 
impede qualquer espécie de reajuste salarial, benefícios, gratificações ao 
funcionalismo público durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID- 
19. Ainda lembrou que ainda tivemos o período eleitoral em nosso município. Disse 
que à nível de País, este ano o Piso Nacional foi zerado. Disse que a educação tem 
sofrido com a atual politica salarial. Reafirmou que o Governo Estadual não valoriza 
adequadamente os professores. Lembrou que o professor tem que abandonar seus 
afazeres domésticos, deixar de cuidar do marido, da esposa, dos filhos para 
preparar uma aula, pois esta deve ser preparada com antecedência. Lembrou da 
importância dos MDls que atende nas creches para que os pais possam trabalhar. 
Também, disse que desde o inicio do ano vem pedindo alterações no Estatuto do 
Magistério para que o MOI seja chamado de Professor de Desenvolvimento Infantil, 
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com adequação da carga horária e valorizar a categoria. Também, lembrou que na 
primeira reunião com o prefeito Ricardinho tratou sobre a correção do Piso do 
Professor, mas na época reconheceu que esbarrava no óbice decorrente do 
período eleitoral em Apiaí. Disse que na oportunidade foi feito um Estudo de 
Impacto Orçamentário que mostrou a possibilidade de se conceder um reajuste em 
torno de 4% para todos os servidores, incluindo os professores e pessoal da 
educação, contudo, não foi concretizado o reajuste em face da restrição do período 
eleitoral, envolvendo o pessoal do Sindicato, do vereador e de outras pessoas 
envolvidas. O vereador lembrou de sua iniciativa na apresentação no tocante à 
criação de mais 20 cargos de MDls para permitir aumento da oferta de vagas nas 
creches. Disse acreditar que todos os vereadores presentes estão firmes na defesa 
do magistério, parabenizando o empenho e dedicação da vereadora Joseni 
Barbosa, que sem medir esforços e na companhia do vereador Paulo Tsujimoto, 
participaram de uma tensa reunião onde ficou definido que os MDls tem que ser 
respeitados, aparando as arestas e tranquilizando a categoria. Disse que com o 
término das restrições eleitorais com o fim do período que encerra em 08 de 
novembro, com o término das restrições criadas pela Lei Complementar n. 173 de 
2020, os vereadores e os professores retomarão o debate para concessão dos 
reajustes e valorização da classe no que for necessário, finalizando seu 
pronunciamento. Usou da palavra a vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, que 
cumprimentou à todos e fez o seguinte pronunciamento: "Prezados vereadores, 
senhoras e senhores que acompanham a sessão no plenário e pelas redes sociais. 
Nesta primeira sessão da Câmara após as eleições, venho à tribuna para comentar 
esse importante momento de nosso município, pois a partir da posse do prefeito 
eleito, poderemos enfim ter as providências que são necessárias e que não cabiam 
ao prefeito interino fazer, devido à brevidade da permanência no cargo. Analiso 
todo o processo que tivemos e a necessidade de realização das novas eleições 
como um aprendizado, para que o município não passe por isso novamente. 
Também vimos diversas lições de vida, ao conversar com moradores que lutam 
com dificuldades para tocar o dia a dia. Seja devido as estradas, assistência social, 
saúde, falta de empregos, enfim, na atenção que o município pode dar e sempre 
ocorre, por inúmeras razões, algumas pela falta de atenção, outras pelas finanças, 
cujo equilíbrio vai exigir não apenas dureza administrativa, mas um olhar humano e 
de respeito pelos apiaienses. De minha parte, quero agradecer a todos e todas que 
confiaram em nossas propostas de governo e deram o seu voto de confiança. Em 
250 anos de história, poucas vezes uma mulher disputou um cargo no executivo e 
teve uma votação expressiva, por isso saio da eleição bastante orgulhosa de ter 
participado com propostas dignas e estimulada para continuar a luta por uma Apiaí 
com desenvolvimento e melhor para se viver. Também agradeço o meu 
companheiro de chapa e todos que fizeram parte da equipe de campanha. Quero 
expressar o desejo que o futuro administrador tenha sucesso no seu trabalho e 
possa conduzir o município da melhor maneira possível, afirmando que enquanto 
vereadora contribuirei por uma Apiaí mais justa para todos. Aproveito para colocar 
que o Poder Legislativo é fundamental para uma administração de sucesso, então 
esperamos a atenção e o devido respeito com todos os vereadores, seja no 
atendimento as nossas solicitações, como na forma de encaminhar os documentos 
para análise desta Casa de Leis. Não poderia deixar de cumprimentar o meu 
grande amigo e parceiro de luta, Ricardinho Assis, que nesse curto período que 
este como Prefeito Interino de Apiaí mostrou-se um grande administrador. 
Cumprimento também todos os meus companheiros vereadores que estiveram ao 
meu lado nesses 10 meses em que estive na presidência da câmara. Também, me 
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sinto esperançosa por ser a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de 
Apiaí, e espero com isso abrir o caminho e incentivar que mais mulheres assumam 
cargos políticos. Finalizo, agradecendo à Deus pela oportunidade de poder estar 
fazendo parte da luta por um município melhor e pelo apoio recebido da população, 
a quem convido para continuarmos com a esperança na construção de uma nova 
história. Que Deus abençoe Apiaí. Muito obrigado e boa noite à todos e todas.". 
Após a leitura do discurso, a mesma vereadora disse aproveitar que amanhã é o 
Dia dos Professores, para antecipar seus parabéns para esses profissionais que 
merecem todo o nosso respeito e admiração. O vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima solicitou a dispensa do intervalo regimental, no que foi anuído pelos demais 
companheiros. Após, verificada a presença dos senhores vereadores constatou-se 
o comparecimento dos mesmos vereadores presentes na primeira fase da sessão 
número é suficiente para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia. 
111. ORDEM DO DIA. ITEM UM: Discussão e votação do Projeto de Lei nO ITEM 
UM: Discussão e votação do Projeto de Lei nO 230/21 - autoria vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre o funcionamento e as proibições impostas aos 
prestadores de serviços funerários no âmbito de Apiaí, inclusive nas dependências 
dos estabelecimentos públicos de saúde e dá outras providências". Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM DOIS: Discussão e 
votação do requerimento de urgência especial para dispensa das formalidades 
regimentais na tramitação do Projeto de Lei nO 248/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Autoriza o Poder Público Executivo à formalizar Termo de Acordo para pagamento 
parcelado dos débitos referente às faturas vencidas e não pagas da prestação dos 
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos prédios próprios 
municipais e utilizar quotas-partes do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, como garantia das 
faturas vencidas e vincendas da prestação dos serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgoto". O requerimento de urgência especial foi rejeitado por 
unanimidade dos senhores vereadores. A presidência determinou que fosse 
remetido às comissões permanentes para tramitação ordinária da matéria. ITEM 
TRÊS: Discussão e votação do requerimento de urgência especial para dispensa 
das formalidades regimentais na tramitação do Projeto de Lei n? 250/21 - autoria 
Prefeito Municipal - "Autoriza o Município de Apiaí à receber em doação área que 
especifica e dá outras providências". Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O requerimento de urgência especial foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Após, por determinação da 
presidência foi discutido e votado as disposições do Projeto de Lei nO 250/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Autoriza o Município de Apiaí à receber em doação 
área que especifica e dá outras providências". Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. ITEM QUATRO: Discussão e votação do 
requerimento de urgência especial para dispensa das formalidades regimentais na 
tramitação do Projeto de Lei nO 251/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre 
a abertura de Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação e dá 
outras providências". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 
maioria de votos dos senhores vereadores, com voto contrário dos vereadores João 
Paulo Cordeiro de Lima e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto. Após, por determinação 
da presidência foi discutido e votado as disposições do Projeto de Lei n? 251/21 - 
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autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar por excesso de arrecadação e dá outras providências". Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei 
foi aprovado por maioria de votos dos senhores vereadores, com voto contrário 
apenas do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto. IV. Em fase de explicação 
pessoal: Usou da palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que 
ressaltou o trabalho que está sendo desempenhado pela Câmara de Vereadores, 
sugerindo que fosse analisado o aumento do número de sessões ordinárias, 
readequando o número de sessões e para que os vereadores possam evoluir com 
maior empenho, melhorando o formato de funcionamento atual das sessões. O 
vereador Sandro Marcio Cosmo pediu que a assessoria da Câmara encaminhe 
imediatamente cópia integral do texto dos projetos tão logo recebidos nesta Casa. 
O vereador Alysson parabenizou a disputa das eleições municipais pela vereadora 
Joseni Barbosa, parabenizando todos os participantes do processo, em particular, 
parabenizou a vitória do Sergio e do Polaco, colocando-se ao dispor dos eleitos 
naquilo que for de interesse de nossa população. Usou da palavra o vereador Ari 
Osmar Martins Kinor que leu trecho da sentença proferida pelo Juízo da Comarca 
na ação proposta pelo Hospital Dr. Adhemar de Barros contra a Prefeitura de Apiaí. 
Disse que o Município foi condenado no pagamento de uma divida no valor de 
R$ 2.260.062,56 (dois milhões, duzentos e sessenta reais, sessenta e dois reais e 
cinquenta e seis centavos). O mesmo vereador parabenizou todos os professores 
pela passagem do Dia do Professor, citando nominalmente a vereadora Joseni, 
Alysson, Sandro, João Paulo e do senhor Ananias Gonçalves Pereira. Pediu que o 
prefeito eleito convide vereadores para acompanhar a transição nesse período, 
cooperando com os membros da equipe. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias 
de Pontes que concordou com as palavras proferidas pelo vereador Ari Kinor sobre 
a situação das obras em curso. Disse que tem feito requerimentos de informação 
sobre a execução das obras, contudo, compreende as dificuldades da Prefeitura 
em honrar com as contrapartidas, citando por exemplo, o valor desembolsado pela 
Prefeitura na gestão do ex-prefeito Luciano Polaczek, cuja contrapartida financeira 
foi feita com ingentes sacrifícios da administração municipal. O vereador disse que 
nas redes sociais tem sido cobrado pela população sobre o andamento das obras 
do campo de futebol, assegurando que confia na gestão do futuro prefeito em fazer 
o plantio da grama no estádio. Também, justificou que a execução das obras de 
calçamento da Rua Getulio Carriel, nos trechos 1 e 2, estão com recursos 
depositados em conta há mais de 02 anos, cujos valores estão sendo depreciados 
em face da corrosão da inflação. Também, disse que as emendas federais são 
contempladas onde existe estrutura mínima como iluminação e águas pluviais. Fez 
menção a uma emenda conquistada pelo vereador Alysson, valor que será aplicada 
numa rua no Lageado que conta com infraestrutura feita na gestão do prefeito Ari 
Kinor, porque senão corria o risco de perder o convênio por falta de adequada 
estrutura viária (escoamento de águas pluviais, iluminação, etc ... ). Recomendou 
que os colegas fiquem atentos quanto às exigências para celebrar convênios na 
área federal. Usou da palavra o vereador André Luiz Rodrigues de Souza que 
manifestou sua irresignação sobre uma multa ambiental aplicada em face da 
Prefeitura Municipal, enquanto o ex-secretário Nelson Morato ocupava a pasta, 
ocasião que por inércia perderam o prazo para recorrer, mas que, agora, o mesmo 
Nelson Morato já afastado da Prefeitura assumiu a defesa da multa, cobrando o 
valor de R$ 5 mil reais para elaborar a defesa, apontando a contradição e os 
prejuízos suportados pela administração. Usou da palavra o vereador Luiz Anto~io 
da Silva, pedindo que com a aprovação do projeto de suplementação de crédito 
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orçamentário, pediu que a Prefeitura faça o pagamento dos débitos havidos com a 
Elektro e que os semáforos instalados nas ruas centrais da cidade passe à 
funcionar. Usou da palavra o vereador Sandro Márcio Cosmo que agradeceu a 
presença do comerciante Quati, bem como da homenagem prestada pelos colegas 
vereadores pelo Dia do Professor, desejando boa sorte ao Sergio e ao Polaco na 
condução da gestão municipal pelos próximos anos. Nada mais havendo à tratar, o 
senhor presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão 
ordinária a se realizar no dia 03 de Novembro de 2021, no horário regimental. 
Justificou que a sessão recairia no próximo dia 28 de Outubro, feriado 
comemorativo ao Dia do Funcionário Público e por essa razão fica adiado para o 
próximo dia útil, no caso, dia 03 de Novembro. Levantou-se a sessão às vinte e 
duas horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor 
Presidente. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 
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