
ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um (28/10/21), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 16a Sessão Ordinária, da 1 a Sessão Legislativa, do 2° Período, da 18a 
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 OS MAR 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 dasenhora 
presidente, após prévia consulta ao plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida 
e aprovada a ata da 15a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1a Sessão Legislativa, 
18a Legislatura, realizada no dia 14 de Outubro de 2021. Ainda, por determinação 
da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
PROJETOS DE LEI: 252/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - "Dispõe 
sobre a correção de erro na redação da ementa do "capuf' do artigo 1 0, e na 
numeração dos incisos do artigo 1°, da Lei Municipal n? 119, de 05.12.2019"; 
253/21 - autoria todos os vereadores - "Institui o Dia Municipal em Homenagem e 
Gratidão aos Profissionais da Saúde que atuaram na Linha de Frente contra a 
COVID-19"; b). MOÇÕES: Moção de Repúdio de autoria do vereador Sandro 
Márcio Cosmo, contra os impropérios proferidos pelo deputado estadual Frederico 
D'ávila, em discurso na tribuna da ALESP, que chamou o Papa Francisco, o 
arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, e a CNBB de 'vagabundos e 
imundos', ofendendo os católicos em geral; e). INDICAÇÕES: 143/21 - autoria 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal interceda 
junto à Secretaria Estadual de Agricultura, para que em parceria com a Prefeitura 
de Apiaí, promova a perenização, por intermédio do Programa São Paulo-Melhor 
Caminho, dos trechos das se~uintes estradas: de Araçaíba à Queimadas, de 
Queimadas à Pinhalzinho, da Agua Limpa ao Assentamento Peão (este último 
extensão de 6 kms); 144/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, promova gestões necessárias com vistas à 
ampliação com a criação de uma nova equipe, implantação de um nova UBS e 
subdivisão do atendimento, da UBS do distrito de Lageado; 145/21 - autoria 
vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine o calçamento por meio de lajotas de concreto ou revestimento asfáltico, 
da Rua João Rodrigues Cunha, travessa com a Rua Alvaro de Campos (beco da 
descida do Batalhão da Policia Militar), nesta cidade; 146/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de 
conservação e manutenção da Pracinha localizada no CDHU, especialmente poda 
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da grama; 147/21 - autoria vereadores Alysson Franco de Lima Garcia, Ricardo 
Dias de Pontes e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
serviços de cascalhamento nas ruas do distrito de Palmitalzinho, Butiá, Campo 
Grande e Campininha da Boa Vista, zona rural de Apiaí; 148/21 - autoria 
vereadores Alysson Franco de Lima Garcia e João Paulo Cordeiro de Lima - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal, a ampliação do sistema de iluminação nas ruas do distrito 
de Palmitalzinho. Os vereadores proponentes pediram a retirada da Indicação n. 
148/21; 149/21 - autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, serviços de recuperação da Rua Manoel Barbosa Sobrinho, bem 
como, instalação de tubulação para escoamento de águas pluviais que se acumula 
num determinado ponto da mesma rua, no Bairro Pinheiros, nesta cidade. Após, 
por ordem da senhora Presidente foram submetidos à deliberação as 
matérias sujeitas à apreciação na fase do Expediente: 1). Discussão e votação 
da Moção de Repúdio de autoria do vereador Sandro Márcio Cosmo, contra os 
impropérios proferidos pelo deputado estadual Frederico D'ávila, em discurso na 
tribuna da ALESP, que chamou o Papa Francisco, o arcebispo de Aparecida, dom 
Orlando Brandes, e a CNBB de 'vagabundos e imundos', ofendendo os católicos 
em geral. 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 João Paulo Cordeiro de Lima que 
saudou todos os presentes. Fez uma saudação especial ao prefeito interino, 
vereador Ricardo Rubens de Assis. Disse que hoje esteve visitando o prédio do 
Conselho Tutelar de Apiaí, onde ouviu várias demandas e acompanhou o trabalho 
dos conselheiros. Disse que ficou orgulhoso em verificar que o Conselho Tutelar faz 
o seu trabalho de maneira competente. A população soube escolher bons 
conselheiros e quem ganha é a própria população. Parabenizou a composição do 
Conselho local. Pediu ao prefeito eleito que além de saúde e educação, pediu 
atenção especial para a segurança pública, pois aumenta a criminalidade no 
município, exigindo investimentos em segurança, o que redundará em progresso e 
desenvolvimento. Disse que o cidadão deve ter confiança nos órgãos de 
segurança, especialmente em Apiaí que deseja obter o titulo de estância turística. 
Ressaltou que o turista não pode se sentir ameaçado. Disse que, talvez não 
tenhamos tempo na interinidade do governo do vereador Ricardo Assis para que 
providências na área da segurança sejam tomadas com o intuito de trazer 

-- segurança. Citou os últimos acontecimentos envolvendo furtos em 
estabelecimentos comerciais, casa lotérica, o que representa um sentimento de 
insegurança e incompetência nos nossos empreendedores locais. Disse que a 
presença do medo tem sido uma constante em nosso meio, citando o assalto 
praticado na lotérica na data de hoje. Sugeriu a instalação de câmeras de 
segurança nas ruas centrais, praças, na entrada e saída da cidade, pedindo 
publicamente que o novo prefeito priorize a segurança no município. Disse que está 
movimentando junto aos deputados federais na busca de recursos para angariar 
recursos financeiros para esse tipo de finalidade. Pediu ao prefeito interino para 
que efetue melhorias para as ruas do Jardim Paraíso, registrando sua reivindicação 
perante à pessoa do prefeito. O vereador Sandro Mareio Cosmo aparteou para 
pedir para que o próximo gesto r encaminhe para esta Casa Legislativa um projeto 
de lei para valorizar o trabalho dos conselheiros tutelares, pois os titulares do 
Conselho percebe uma ínfima remuneração ante a relevância de suas funções. 
Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os 
presentes. O vereador alertou todos os companheiros sobre a importância da 
participação na audiência pública que será realizada brevemente perante a 
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Comissão de Finanças e Orçamento da Casa para tratar sobre as emendas 
parlamentares, instrumento legal e constitucional que irá propic.iar amplo 
desenvolvimento dos trabalhos dos edis. Ressaltou sobre o comprometimento e a 
obrigação 'do próximo prefeito legitimamente eleito executar as emendas 
impositivas que serão lançadas pelos vereadores na LOA à vigorar no próximo 
exercício financeiro. O mesmo vereador também enfatizou sobre a legalidade e 
constitucionalidade das emendas voluntárias com previsão no ordenamento 
jurídico, além das emendas impositivas. Ressaltou sobre a importância da 
apresentação das emendas e que sejam plenamente executadas nos exercícios 
vindouros. Disse que não há nada de inconstitucional e estranha os vetos apostos 
pelo prefeito interino, inclusive, aproveitou a presença do interino para questionar 
sobre os óbices oponíveis pelo Departamento Juridico da Prefeitura. Disse que a 
apresentação das emendas por parte dos vereadores constituiu uma tarefa com o 
cuidado de distribuir os recursos de maneira isonômica e sem distinção de bairros e 
distritos. Lembrou o trabalho nos anos anteriores e a abertura para que todos os 
vereadores tivesse acesso ao distrito do Lageado, sem obstaculizar o ingresso de 
nenhum vereador que tinha interesse em deslocar recursos, emendas e realizar 
qualquer tipo de atividade na localidade. Agradeceu aos vereadores pelo senso de 
cooperação e solidariedade, citando que todos os colegas cederam parte do crédito 
de emendas para contemplar determinada obra, mencionando, por exemplo, que o 
vereador Bicudo, por mera liberalidade, disponibilizou quase todo o valor de sua 
emenda para contemplar uma avenida no distrito do Lageado. Ratificou 
agradecimentos aos seus pares, enaltecendo a solidariedade dos colegas. Disse 
que ficou feliz em verificar a abertura de procedimentos licitatórios para executar 
serviços de pavimentação por meio de lajotas de concreto, da Rua Antonio 
Camargo, localizado em Encapoeirado, e Rua da Saudade, localizada no distrito 
de Lageado, esta última fruto de emenda advinda do deputado Nilton Tato. 
Mencionou que os procedimentos receberam os números 456 e 457 de 2021, 
agradecendo na pessoa do atual prefeito interino essa ação. Disse que os 
vereadores se sensibilizaram ante o clamor popular e lugares mais castigados. 
Afirmou que investimentos em infraestrutura viária como calçamento de ruas 
representa economia aos cofres da Prefeitura de Apiaí. O mesmo orador 
parabenizou a passagem pelo Dia do Servidor Público, em sua maioria, 
responsáveis pela movimentação da máquina administrativa. Disse que não 

- devemos generalizar ou banalizar disparando criticas aos servidores públicos, pois 
a sua maioria estão imbuídos de bons propósitos. Usou da palavra o vereador 
André Luiz Rodrigues de Souza que saudou todos os presentes. Afirmou que 
recebeu criticas nas redes sociais, alguns atribuindo ao vereador a pecha de que 
'estaria perseguindo o prefeito'. Disse aproveitar o momento para pedir desculpas 
pelo fato, contudo, na sua visão trata-se de mera cobrança política e ação 
fiscalizatória do vereador. Disse que esteve percorrendo as ruas do bairro 
Pinheiros, mediante levantamento das ruas que desprovidas de iluminação pública. 
Disse que é sumamente necessário mostrar a realidade, lembrando que apesar de 
saber das dificuldades atravessadas pela Prefeitura de Apiaí é necessário efetuar 
cobranças e pleitear medidas que atenda as demandas originadas na população. 
O vereador disse que esteve visitando todas as ruas do Bairro Pinheiros, 
lamentando a constatação do estado de precariedade das ruas tanto do Pinheiros 2 
como das ruas do Paiolinho, mencionando a deterioração da Rua Amazonas, Rua 
Carlos Ollig. Reafirmou que somente exerceu seu direito de fazer cobranças ao 
prefeito interino e foi mal compreendido, alegando que não inventou nada, apenas 
explicou a situação e estado de abandono. Disse que irá continuar exercendo 
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intransigemente seu papel de vereador na cobrança das demandas nascidas no 
seio da população. Disse reconhecer que não é fácil administrar uma cidade como 
Apiaí, especialmente na condição do prefeito atual, que foi eleito pela primeira vez 
e logo assumiu as rédeas de governar o município. Disse que os papéis do 
Legislativo e do Executivo são distintos, cabendo precipuamente ao Executivo 
administrar e ao Legislativo a elaboração das normas e atividades fiscalizatórias. 
Lembrou que as atividades da administração agora é que estão retomando 
parcialmente, ainda não totalmente ativadas, mas que o futuro prefeito se deparará 
com uma situação bem mais gravosa, já que nesse período de pandemia a 
Prefeitura praticamente parou, a educação parou, a saúde funcionou parcialmente, 
enfim, isso trouxe significativa economia para os cofres municipais, situação 
totalmente diferente do que o futuro prefeito herdará, num cenário desolador em 
face do horizonte que se avizinha. Sugeriu ao vereador Ricardo Assis para 
colaborar com o futuro prefeito no tocante à devolução de recursos que sobra da 
Câmara, pois disse que tais recursos são fundamentais para manutenção do 
aparelho estatal, mencionando que atualmente a prefeitura encontra-se em 
lastimável situação, pois a Prefeitura possui apenas 01 (uma) máquina em 
funcionamento. Cobrou gestão dos novos dirigentes, pois alega que toma o cuidado 
de não exigir demasiadamente do prefeito, pois entende que cabe aos vereadores 
de igual forma fazer uma gestão equilibrada e contida, pregando economia e mutua 
colaboração para que a administração avance de maneira uniforme. Sugeriu que 
num esforço conjunto entre Câmara e Prefeitura promova a recuperação de 
máquinas, caminhões e equipamentos para que a prefeitura tenha capacidade de 
executar serviços prioritários. O vereador proclamou que os eleitos faça uma 
gestão baseada na seriedade, acredita que o prefeito eleito irá caminhar neste 
sentido, pedindo o apoio dos demais pares, inclusive, no corte de funcionários, por 
vezes irá atingir interesses pessoais dos vereadores. Afirmou que neste mandato 
foram feitas muitas contratações e poucas exonerações. O vereador disse que é 
necessário efetuar cortes, para diminuir despesas. Disse que todos os vereadores 
devem se precaver ante as noticias de cortes que serão tomadas pela futura 
administração, advertindo os companheiros de que isso não deve ser levado como 
atitudes de vingança, mas baseadas em politicas de contenção de gastos que 
doravante serão tomadas, sem caráter pessoal ou vingativo, asseverou o orador. 
Disse ter essa esperança e confia na coragem do futuro mandatário. Afirmou que é 
doloroso desligar qualquer funcionário, mas entende que é necessário. O vereador 
disse que é contraditório por exemplo a Prefeitura possuir vários motoristas, mas 
possui apenas um caminhão em condições de uso, vários operadores de máquinas 
mas só tem uma máquina em funcionamento, fato que não é culpa do funcionário 
mas que representa despesas desnecessárias e injustificáveis. Pediu ao próximo 
prefeito que faça um levantamento da ociosidade de servidores, com 
reaproveitamento dessa mão de obra. Também, pediu que faça a recuperação das 
máquinas e caminhões, com retomada dos serviços após o conserto e que a 
equipe tenha reais condições de trabalho. O vereador também parabenizou o novo 
prefeito pelas conquistas de recursos, inclusive, as noticias são bastante 
promissoras para o Bairro Pinheiros, mas que irá esperar o momento oportuno para 
fazer a divulgação. O vereador sugeriu que a população não desanime na 
cobrança, pois a vigilância deve ser exercida pelos maiores interessados que é o 
próprio povo, persevere na cobrança de ações dos novos dirigentes. No tocante ao 
pronunciamento do vereador João Paulo sobre falta de segurança pública, 
concordou com o companheiro vereador, citando que o crescente aumento da 
criminalidade vêm assustando nossos moradores e comerciantes. Em relação ao 
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bairro Pinheiros reconhece que a insegurança é causada principalmente por causa 
do consumo de entorpecentes, pedindo a união das forças policiais para conter 
essa onda de crimes. Pediu que se faça um seminário com envolvimento dos 
agentes de segurança para discutir o tema. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva que cumprimentou todos os presentes. O vereador disse que 
como porta voz da categoria dos caminhoneiros que realiza o transporte de gesso 
de Cajati para Apiaí, usa esse espaço público para fazer um veemente protesto 
contra o movimento deflagrado pelo Presidente da Câmara de Iporanga, vereador 
Nelson Ramos da Silva Filho que deseja a interrupção do tráfego de caminhões 
pela estrada SP.165, trecho de Apiaí-Iporanga, o que irá afetar diretamente 20 
motoristas que realiza esse transporte, sendo 16 de Apiaí e 04 de Iporanga. O 
vereador disse que são trabalhadores, pais de famílias e que além das más 
condições da estrada, enfrentam diariamente o percurso, saí de madrugada de 
casa e retorna altas horas da noite, baixo custo do frete, agora se deparam com 
esse tipo de movimento para inibir o uso da estrada por caminhões. O orador 
sugeriu que o Presidente da Câmara de Iporanga faça gestão junto ao Secretário 
dos Transportes e ao Diretor do DER, para melhoria das estradas. Também, disse 
que convidou o Diretor do DER de Itapetininga, participe de uma audiência na 
Câmara de Vereadores para esclarecer sobre o andamento das obras nas estradas 
de Apiaí e região. Adiantou que estará articulando com àquela autoridade sobre o 
agendamento da reunião, que provavelmente irá atrair um grande numero de 
interessados. O vereador protestou contra a atitude do presidente da câmara de 
Iporanga, sugerindo que se faça um calendário de uso da via, como por exemplo, 
de segunda à sexta com permissão de uso pelos caminhoneiros e aos finais de 
semana proibição do tráfego, num ajuste que agasalhe interesses das partes 
envolvidas. Disse aproveitar a presença do prefeito interino para pedir que o 
Prefeito de Apiaí acione a empresa vencedora da licitação para construção de uma 
nova ponte no Bairro Paímitat. Também, pediu que o Diretor do DER determine a 
construção de lombadas estratégicas no Bairro Pinheiros. O mesmo vereador disse 
que estam os estranhando a violência em Apiaí, pois na última semana foi 
registrado três assaltos. Sugeriu que as forças de segurança pública se una para 
traçar um plano de combate à crescente criminalidade, restaurando a calmaria em 
nosso meio. Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que 
cumprimentou todos os presentes, prefeito interino Ricardo Rubens de Assis, 
agradeceu particularmente o Presidente do PSB - Partido Social Brasileiro, popular 
Bigode, referindo-se que graças à existência do Partido no Municipio de Apiaí, hoje 
o Legislativo possui dois representantes na Câmara, ele e o vereador Sandro 
Cosmo. Parabenizou a nova gestão, vencedora das eleições municipais, alegando 
que teve a oportunidade de transmitir os cumprimentos ao Sergio, por telefone, 
pessoalmente parabenizou o vice-prefeito eleito, Polaco Moura, que esteve 
conversando com alguns vereadores, no prédio do Legislativo, em data recente. 
Disse que achou interessante a conversa, pois pediu opinião e discutiram diversos 
assuntos, o que pode revelar uma estreita sintonia entre os poderes. Disse que 
teve uma reunião na Câmara, sobre a inclusão dos deficientes no mercado do 
trabalho. Disse que para essa reunião convidou tanto o prefeito e o vice-prefeito, 
entretanto, ambos justificaram a ausência, pedindo escusas, o que reforça o elo 
que está tentando ser construído entre os poderes. O vereador disse que em 
relação a onda de violência na cidade atribui esse aumento como decorrência das 
politicas sociais no País, citando ele próprio como exemplo, pois possui apenas um 
percentual de 25% no valor de seu beneficio, para poder arcar com o pagamento 
de uma pessoa para cuidar e ampará-Io, enquanto que um presidiário possui 
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inúmeras regalias, com percepção de beneficio como auxilio reclusão em torno de 
mil e duzentos reais. Disse que fica triste ante a realidade de muitas pessoas que 
depende de auxilio e não consegue. Também, disse que apesar de reconhecer que 
a segurança pública não compete exclusivamente à Prefeitura, contudo, tem se 
articulado junto às lideranças parlamentares, notadamente, junto ao deputado que 
representa, no intuito de destinar recursos mediante emenda parlamentar com o fim 
de dotar a cidade, principalmente nos pontos principais como entrada e saída da 
cidade, praça central, áreas de lazer, calçadão, enfim, nos principais pontos, 
câmeras de segurança com monitoramento eletrônico. Disse discordar com o 
pronunciamento do vereador André Luiz, no tocante à demissão em massa dos 
cargos comissionados, porque na sua avaliação, o que gira o comércio em Apiaí 
basicamente são os recursos oriundos da Prefeitura, em especial, da folha salarial. 
Disse esperar que a nova gestão traga novos investimentos como empresas 
agrícolas, industriais, uma Fatec para formação em nível superior de nossos 
moradores e assim permitir melhor colocação no mercado de trabalho. Ainda, o 
mesmo vereador parabenizou a ação rápida e eficiente da Policia Militar e Guarda 
Municipal que já prenderam os infratores que assaltaram estabelecimentos 
comerciais na cidade. O mesmo vereador, em nome dos servidores da câmara, 
parabenizou todos os servidores públicos municipais e estaduais. Disse que como 
vereadores somos também servidores públicos, somos cobrados nas mais variadas 
demandas, sentindo-se feliz em ser um servidor comprometido com as realizações 
de nosso povo. O vereador aproveitou a presença do Prefeito Municipal que atenda 
as indicações emanadas dos vereadores, pedindo atenção do prefeito para que 
determine a roçada e poda da grama das praças públicas, mencionando a 
necessidade de efetuar a poda da pracinha no CDHU, bem como, pediu 
cascalhamento da Rua João Cunha, nas encostas do Morro do Ouro, 
principalmente porque é a rua de acesso ao Batalhão da Policia Militar, além de 
citar a necessidade de efetuar melhorias no distrito de Palmitalzinho, sendo que as 
estradas da localidade estão em precaríssimas condições de uso, necessidade 
essencial para à população da zona rural. Disse que para alcançar o distrito de 
Palmitalzinho leva mais de uma hora e meia para realizar o trajeto, pedindo que 
nestes últimos dias de mandato como prefeito autorize a recuperação da malha 
viária da zona rural. Disse esperar que a futura gestão seja coroada de êxitos, bem 
sucedida nas ações e que tenha muitos investimentos para atrair empregos para 
nossos moradores. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que 
cumprimentou todos os presentes. Saudou o prefeito interino, o presidente do PSB, 
popular ' Bigode'. Parabenizou o Prefeito Ricardo Assis, o Diretor Cultural José 
Camilo, pela comemoração alusiva ao Dia da Criança, num brilhante festividade 
feita na praça central, com recursos advindos de emenda do deputado Abhou Anni, 
inclusive, com parte desse recurso estão sendo realizadas melhorias na Casa do 
Artesanato. Agradeceu às autoridades municipais pela grandiosidade da festa, 
ocasião que as crianças ficaram contentes com a realização da comemoração. 
Criticou postagens de algumas pessoas que condenaram a comemoração sob 
pretexto de que há outras prioridades do que realizar festas para crianças. O 
vereador registrou felicitações pela passagem do Dia do Funcionário Público, 
ressaltando que 'quem toca o município não são os vereadores, o prefeito, mas sim 
os servidores municipais, que com dedicação e desprendimento realiza a maioria 
das aspirações da população'. O mesmo vereador agradeceu o Secretário 
Municipal de Obras, senhor Roberto Munhão, que depois de fazer uma exposição 
sobre os riscos decorrentes da falta de uma tampa no padrão de luz da UBS de 
Cordeirópolis, logo após o pronunciamento do vereador, se deslocou até o local e 
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providenciou imediatamente o conserto do padrão. O vereador disse que sempre 
pregou respeito mútuo entre os Poderes Legislativo e Executivo, reconhecendo a 
necessidade de se fazer criticas quando necessário e enaltecer a reciprocidade 
quando existir, entretanto, pode antever com tristeza que o futuro prefeito não terá 
um diálogo frutuoso com o Legislativo, citando como exemplo, uma live produzida 
pelo futuro prefeito, através da qual anuncia a instalação de uma unidade do 
Poupatempo em Apiaí. O prefeito eleito disse que esteve na companhia do 
deputado federal Samuel Moreira na busca do Poupatempo, entretanto, disse o 
orador que desde janeiro deste ano está correndo atrás do Poupatempo para Apiaí, 
lembrando que em fevereiro na companhia do deputado Giriboni, estiveram na 
Prodesp, ocasião que os agentes opuseram uma série de restrições na tentativa de 
inviabilizar à instalação da unidade em Apiaí. Disse que essa unidade do 
Poupatempo irá contribuir para oferecer serviços para toda região. O vereador 
criticou a postura do prefeito eleito quando excluiu sua participação na conquista, 
pois representa menosprezo à atividade do vereador que vem há tempos lutando 
para conseguir a materialização da demanda. O vereador pediu que o futuro 
prefeito ouça suas criticas, entenda seu comportamento e tenha um relacionamento 
respeitoso e produtivo com o Legislativo. Disse que nenhum prefeito consegue 
governar sem a sustentação do Legislativo. O mesmo vereador ainda frisou sobre a 
existência de veto aposto pelo atual prefeito no tocante as emendas impositivas 
inseridas pelos vereadores no orçamento geral do próximo ano, contudo, sabe-se 
que após conversas entre representantes do departamento jurídico da Câmara e da 
Prefeitura ficou combinado a retirada do veto, o que efetivamente ocorreu, porém, 
fato que chamou a atenção foram os apontamentos técnicos descritos nas razões 
do veto, com inúmeros óbices que praticamente inviabiliza a execução das 
emendas introduzidas pelos vereadores, exigindo por exemplo, tipo de veiculo, 
beneficiários, número de postes para iluminação, plano de trabalho. Considera 
como absurdo esses entraves interpostos pelo departamento jurídico. Aparteou o 
vereador Ricardo Dias Pontes para concordar com as palavras proferidas pelo 
colega Ari Kinor, insurgindo também contra os óbices invocados, pois na sua 
concepção o parlamentar deve indicar o objeto, mas os detalhes e demais 
pormenores devem ficar à cargo da execução do projeto. O vereador Ari Osmar 
Martins Kinor retomou a palavra para afirmar que questionou à Prefeitura sobre o 
montante do débito existente com a Elektro, cuja informação dada pela Secretária 
de Finanças é que não existe dividas com a concessionária de energia, estando 
quites as parcelas e sem nenhuma restrição, o que afasta os comentários que até 
então vinha sendo ventilados de que os semáforos e a própria ligação em alguns 
prédios públicos (postinho do Cordeirópolis com ligação no padrão de energia 
antigo) e locados para Prefeitura não seria realizado por força de débitos da 
municipalidade. O vereador leu na íntegra oficio recebido da Secretaria Municipal 
de Finanças, que em resposta à questionamentos do vereador, disse que a 
Prefeitura de Apiaí teria pago à concessionária o valor de R$ 497 mil reais, 
inclusive, com parcelas negociadas também já pagas, numa demonstração de que 
não haveria impedimentos para realização de novos serviços por parte da 
concessionária. O vereador indagou o prefeito Ricardo Assis, presente nesta 
oportunidade, quais os motivos para não ligação dos semáforos e do padrão de 
energia elétrica. Ainda, disse que em conversa com o Secretário de Obras, Roberto 
Munhão, alertou para a queda do poste e padrão de energia, fato que ocorreu por 
força da colisão do veículo, que deixou a pracinha na entrada do Bairro Nosso Teto 
sem energia, às escuras, pedindo que seja removido um poste e padrão da UBS do 
Bairro Cordeirópolis para substituir o poste danificado por consequência do 
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acidente automobilístico. Usou da palavra o vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia que cumprimentou todos os vereadores, saudando nominalmente os 
servidores da Câmara, Presidente do PSB de Apiaí - Bigode. Iniciou sua fala 
cumprimentando todos os profissionais que atuam no serviço público, citando que 
graças à eles a população é atendida, pois sem a figura do funcionário público 
nossa população estaria à deriva. Agradeceu a sua equipe de trabalho na CEMEI 
que atende mais de 120 crianças, "pais que estão confiantes e liberados para 
cuidar de seus afazeres", e através da ADI Flávia parabenizou todos os 
funcionários públicos da CEMEI e através deles cumprimentou todos os 
funcionários municipais. Destacou que neste momento difícil de recessão, o 
discurso de cortas gastos pode esbarrar num atendimento deficitário que é preciso 
tomar cuidado com isso, dando exemplo da deficiência no atendimento no Posto de 
Saúde, onde registra falta de profissional habilitado, por isso a população fica 
esperando na fila, esperando vagas em creches, o que sintetiza a deficiência no 
serviço público e falta de funcionários públicos. Lembrou que foi aprovado na 
Câmara, Leis para garantir o atendimento e para que ele ocorra precisa do 
funcionário público, responsável por dar a garantia do atendimento, agradecendo a 
presença do prefeito interino que sensibilizou-se e criou mais 20 cargos de 
Monitores de Desenvolvimento de Ensino. Citou como exemplo, a falta de 
psicopedagogo, falha do Poder Público, além da falta de psicólogos, assistente 
social nas escolas para atender as famílias vulneráveis. Disse que o Poder Público 
precisa assumir seu papel e valorizar o funcionalismo público. Aproveitou para 
sugerir ao novo administrador que ao invés de cortar gastos precisa pensar em 
qualificar o atendimento, disse: "O Poder Público precisa assumir seu papel e aí 
valoriza o funcionário e a população que é atendida. Parabenizo todas as áreas, 
saúde, turismo, obras, diretoria de ensino, hospital, todos os funcionários públicos 
que se sintam homenageados. Muitos carregam nas costas o setor que trabalha, 
quero parabenizar à todos, pois o serviço depende e muito do funcionário para que 
as atividades aconteça. A mais honrosa das atribuições é servir ao público e 
atender as necessidades de seu semelhante. A gente se entristece ao ver o 
Ministro da Economia chamar o funcionário público de 'parasita' e defender uma 
reforma administrativa cruel e que visa apenas retrocesso no serviço, criticar 
reajustes anuais aos servidores. O vereador disse que fica pensando, a inflação vai 
superar mais de 10% neste ano, o Poder Público tem a obrigação de garantir o 
reembolso dessas perdas ao funcionalismo, afirmando que hoje o funcionário está 
vendo seus salários ser corroído pela inflação, assistindo passivamente essa 
politica de desvalorização sem a correspondente medida para evitar as constantes 
perdas. Disse que o funcionário público hoje em dia 'mal consegue sobreviver', 
enquanto que temos um Ministro da Economia que 'não consegue controlar o dólar, 
não consegue controlar a inflação', afirma que o funcionário público 'é um 
hospedeiro, é um parasita', entretanto, afirmou que graças ao funcionário público é 
que se garante o atendimento da população. Disse que 'já colocou granada nos 
bolsos do inimigo', classificando como 'falas desnecessárias como o discurso do 
deputado Frederico D'ávila, que mostra falta de tato, de cuidado na oratória'. 
Lembrou que o atual governo federal quando assumiu o País foi logo dizendo que 
'quem era contra fosse para Venezuela O vereador bradou veemente protesto 
contra o atual governo, atribuindo erros primários e que transformou esse País 
numa verdadeira Venezuela. Lembrou que o discurso foi apregoado para justificar a 
reforma da previdência foi de que 'seria uma reforma justa, contudo, a primeira 
medida tomada foi o corte do beneficio previdenciário chamado BPC'. Disse que a 
medida atingiu muitos brasileiros, os mais vulneráveis, lembrando que hoje o 
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Governo está obrigando que os beneficiá rios que recebem auxilio por invalidez 
façam novas pericias para manutenção do beneficio, o que impõe aos próprios 
vereadores viabilizar o transporte para essas pessoas mais desfavorecidas na 
busca do médico perito. Disse que muitos desses beneficiários estão acamados e 
por culpa do atual governo tiveram seus benefícios suspensos, hoje são famílias 
desacolhidas. Encerrou seu pronunciamento, parabenizando cada funcionário 
público, pessoas que tem amor na profissão e que Deus ilumine cada um nessa 
batalha e nessa luta. Ainda, o mesmo vereador referiu-se à propositura de 
indicação de sua lavra e dos companheiros Paulo Tsujimoto e Ricardo Pontes, 
através da qual pedem apenas o cascalhamento das ruas do distrito de 
Palmitalzinho, hoje em precárias condições de uso, ainda que se reconheça a 
necessidade da abertura de valetas com tubulação, patrolamento, mas no momento 
se pede a colocação de cascalho nos pontos mais críticos na localidade. Disse 
entender que é possível a restauração nas comunidades no entorno do 
Palmitalzinho nesses 10 (dez) dias, lembrando que a população desses lugares 
não traz outros problemas se não a melhoria nas estradas. Disse que é de suma 
importância garantir a locomoção dos usuários, lembrando que no local se transita 
entre outros municípios. Pediu a formulação de um cronograma para atendimento 
dessas comunidades. Usou da palavra a vereadora Joseni Ribeiro Barbosa que 
saudou todos os presentes. Disse aproveitar esse espaço para render uma 
homenagem ao funcionalismo público pela passagem da data alusiva ao seu dia. A 
vereadora disse que "responsabilidade, determinação, excelência, eficiência e zelo. 
Todos esses adjetivos fazem parte da vida de quem abraça o serviço público. 
Características que, naturalmente, vão sendo fortalecidas todos os dias, durante o 
trabalho de lidar com a coisa pública. Ser servidor(a) é ter a missão de dar o melhor 
de sí, tendo o bem-estar da população como objetivo. É testemunhar as mudanças 
e transformações sociais com um olhar privilegiado e que por isso mesmo exige 
grande sensibilidade e capacidade de se colocar no lugar do outro. Parabéns a 
todos os servidores públicos da nossa querida Apiaí, que abrilhantam o Serviço 
Público Municipal com suas idéias e projetos. O município vive dias desafiadores, 
que exigem serenidade e cautela. Mas tenho certeza de que a chegada de tempos 
melhores passa por servidores conscientes de seu real valor". Usou da palavra o 
Prefeito Interino, Vereador Ricardo Rubens de Assis, que cumprimentou todos os 
presentes, os internautas que acompanha pelo facebook. Agradeceu à Deus pelo 
tempo que ficou à frente do Executivo, em particular aos funcionários públicos que 
se desdobraram nesse tempo para que a administração fosse a melhor possível. 
Disse ter certeza que nesses dez meses, presenciou o trabalho de cada um, esteve 
em todos os setores, todos deram seu melhor e a gestão está com grande taxa de 
aprovação se deve ao desempenho dos funcionários públicos. Disse que resgatou 
a dignidade do servidor público, regularizou o pagamento dos trabalhadores 
municipais, as eleições foram adiadas por duas vezes e isso só reforçou o 
entendimento de que 'tem jeito de administrar o município, não está deixando 
muitas dividas da forma como herdou, pois a equipe de transição está tendo a 
oportunidade de fazer o levantamento e verificar todos os dados disponíveis'. Disse 
que o prefeito eleito já colocou uma equipe para fazer a transição, fato que não teve 
a chance de fazer, pois foi surpreendido com a escolha como presidente da câmara 
e logo em seguida foi guindado para ocupar à chefia do executivo, mas graças à 
Deus teve a oportunidade de mostrar seu trabalho e fazer uma administração 
equilibrada e comprometida com as demandas mais prementes da população. 
Disse que conseguiu resgatar a dignidade do funcionário público, pois durante sua 
campanha presenciou muitas famílias que pouco tinha até para comer. Disse que a 
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única coisa que prometeu na sua campanha foi dar dignidade à população, hoje os 
servidores estão felizes, e na data de amanhã irá fazer o pagamento da 10° folha 
salarial deste ano, enquanto que a gestão anterior não pagava os consignados, não 
pagava em dia os salários dos trabalhadores, não pagava precatórios, não pagava 
o contrato com o Hospital, hoje todos os compromissos são honrados. Disse que 
Apiaí tem jeito e nenhum pai de família foi prejudicado. Agradeceu à todos que 
lutaram contigo, muitos até choraram no gabinete. Disse que meia dúzia de 
'galinha pintadinha ficam fazendo criticas no facebook, mas que agora a maior 
prova é o pagamento estritamente em dia, débitos em ordem e não precisa ficar se 
justificando mais sobre a questão financeira em situação regular. Agradeceu os 
colaboradores, todos os envolvidos durante esse tempo. Disse que percebeu que 
há muitas coisas à ser melhoradas, mas conseguiu dar o começo, com a certeza de 
que 'Sergio e Polaco farão um bom governo para nosso povo de Apiaí'. Em 
resposta às colocações feitas pelo vereador André Luiz de 'os veículos da saúde 
pararam no atual mandato, ao contrário, na atual gestão, os veículos andaram mais 
do que na gestão anterior .. .', Disse que com a interrupção do AME em Itapeva, os 
pacientes tiveram que ser deslocados para São Paulo, Jaú, Sorocaba, pois nesses 
meses todos os veículos viajaram diariamente e lotados. Em relação à praça da 
CDHU, por força das chuvas, o mato cresceu demasiadamente. Disse que neste 
governo foi a primeira vez que foi feita a roçada até a divisa de municípios de Apiaí 
Barra do Chapéu, nos dois lados da pista, melhorando a visibilidade e por 
conseguinte oferecendo maior segurança aos condutores. O orador relacionou os 
pontos onde foram realizados serviços de roçada, como: centro de lazer, perto da 
garagem, o CIT, parte do Pinheiros 2, sendo que a atual gestão não parou em 
nenhum momento, todos os lugares foram contemplados com serviços, 
reconhecendo que a extensão geográfica do município de Apiaí é muito grande, 
sendo que a necessidade simultânea da realização de diversos serviços se torna 
quase impossível a realização de todas as demandas. Disse que essa experiência 
de dez meses foi muito boa, permitindo uma visão abrangente do que é possível e 
do que não é possível realizar, mencionando que quando assumiu recebeu todos 
os maquinários parados, caminhões de lixo parados, caminhões parados, depois 
conseguiu recuperar e logo depois foram danificados de novo. Disse que vai 
entregar os maquinários em funcionamento, todas as máquinas patrol, todos os 
caminhões (quatro) funcionando perfeitamente. Disse que no final da gestão irá 
postar no facebook, todas as ações, obras e serviços realizados, podendo garantir 
que não foram poucas as ações, em todas as áreas: educação, saúde, 
infraestrutura. Mencionou que bairros onde jamais foi feito serviço agora foram 
contemplados com serviços. Disse que os maquinários são antigos e por força 
dessa circunstância são bens de pouca resistência, acabam quebrando com 
facilidades. Disse que irá entregar para a futura administração três máquinas patrol, 
dois caminhões, caminhões de lixo recuperados e em funcionamento. O vereador 
agradeceu o colega Ari Kinor que colaborou com a conquista de recursos do 
deputado Abou Anni, permitindo a realização da comemoração pelo Dia das 
Crianças, sendo que muitas pessoas estão criticando sob a alegação de gastos 
exagerados, mas que o gasto total foi no valor de R$ 8 mil reais, agradecendo 
nominalmente o Diretor José Camilo e o vereador Ari Kinor pela realização do 
evento. Disse que vai fazer um balancete de todas as realizações, pois enquanto 
esteve no posto resultou numa produtividade satisfatória, invocando a proteção de 
Deus com a frase 'Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos'. 
Agradeceu todos os vereadores que confiaram na sua pessoa, pois com a taxa de 
aprovação é prova fiel do retorno da confiança depositada. Disse que irá continuar 
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na luta após seu regresso à Câmara de Vereadores, colocando-se ao dispor dos 
novos mandatários Sergio e Polaco, ratificando seus parabéns à todos os 
funcionários públicos de Apiaí. O vereador Ricardo Dias de Pontes 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. Não havia matérias na pauta para esta fase. IV. Em fase 
de explicação pessoal: Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de Lima 
que afirmou que fez alguns requerimentos dirigidos ao Prefeito Municipal que não 
obteve nenhuma resposta. Lembrou da apresentação do requerimento sobre o 
transporte na zona rural, sobre a frota de ônibus, soube por denúncias que os 
ônibus estão totalmente incapacitados para realizar o serviço de transporte de 
passageiros, veículos quebram e a empresa mande vans e veiculo de passeio para 
prestar socorro. Disse que fez um requerimento pedindo informação dos veículos 
sobre as condições de tais veículos, lembrando que a legislação proíbe veículos 
com tempo superior a 20 anos de uso, transportar pessoas desde que esteja 
recebendo por este transporte. Disse que no seu requerimento solicitou uma cópia 
da vistoria feita por funcionário da Prefeitura para concessão do Alvará 2021, sendo 
que estava esperando comentários do prefeito, contudo, não obteve respostas do 
requerimento. Disse que nas palavras do prefeito interino afirmou que 'temos que 
trabalhar pela população', sendo que como políticos devemos trabalhar pela 
população, porém, não tendo respostas do seu pedido, está disposto à encaminhar 
para que a Promotoria de Justiça tome as devidas providências. O vereador disse 
que teve mais de 100 votos na zona rural, razão que possui forte preocupação com 
o clamor desses habitantes, compreende que constitui sua responsabilidade tomar 
conhecimento de 'ônibus estão trafegando sem assoalho na zona rural e ficar sem 
fazer nada ... ', Reconhece que muitos assuntos não chega ao conhecimento do 
prefeito, mas que este assunto foi tratado formalmente pelo vereador e não foi 
tomada nenhuma providência visando uma solução. Pediu ao prefeito que acione a 
empresa para disponibilizar veículos em bom estado de uso para prestar o serviço, 
pois o serviço está sendo pago e obriga que o permissionário coloque à disposição 
bons veículos para que os usuários possam usufruir. Ademais, disse que fez um 
requerimento pedindo informação sobre o contrato de locação feito pela Prefeitura 
em relação ao imóvel localizado na Rua Cândido Dias Batista nO 173, centro, em 
Apiaí, locado para servir como creche, obteve como resposta de que o Amigo Ideal 
seria transferido para o imóvel para viabilizar a restauração do prédio que abriga o 
Amigo Ideal, contudo, até o momento não foi tomada nenhuma medida para 
reforma do prédio, entretanto, sabe-se que a casa localizada na aludida rua não 
tem condições de suportar todos os alunos que atualmente estão no prédio do 
Amigo Ideal. Também, o mesmo vereador disse que tem conhecimento informal de 
que nesse período de interinidade do prefeito, a Prefeitura recebeu mais de 2600 
cestas básicas de alimentação, indagando se tais cestas foram totalmente 
distribuídas, se existe cestas para distribuição, qual pessoa deve ser procurada 
para fins de obter tais benesses, pois como vereador não teve nenhuma informação 
para obter o beneficio. Pediu informações diretamente ao prefeito sobre o assunto, 
pois exemplificou que o vereador se depara diariamente com várias demandas da 
população sobre transporte, cesta básica, mas não tem nenhum suporte por parte 
da administração, afirmando que se o vereador não' colocar a mão no bolso para 
poder ajudar, nada consegue .. .', Disse considerar injustiça por parte da Secretaria 
de Assistência Social se negar apoio à uma mãe que possui filho menor internado 
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em Casa de Internação em Sorocaba, recusando a cessão de veículo para que 
essa mãe possa visitar seu filho. Disse que o Diretor da Penitenciária pediu que a 
mãe fosse até o Presidio visitar o filho, mas o Secretário da Assistência Social 
negou o pedido de transporte, numa total falta de consideração à sua mãe que está 
amparada pela lei que garante à 'toda mãe que tem filho menor internado, tem o 
direito de obter auxilio do Poder Público', instando que quando fez um telefonema 
ao Secretário este teria afirmado o desconhecimento da lei, o vereador respondeu 
ao secretário que 'ele teria que ler mais e ter conhecimento dos direitos, pois para 
ser secretário deve, no mínimo, ter conhecimento das leis ... ', Classificou esse 
desamparo como falta de consideração, sem apoio da Prefeitura para contemplar 
sua demanda. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que reiterou 
solicitação para que a administração municipal acione empresas que estão com 
seus contratos suspensos e sem dar continuidade nos serviços. O vereador leu um 
expediente que consta a suspensão de 06 contratos com a empresa RGM, no 
momento, paralisados e com questionamentos por parte da contratada. Disse que 
há boatos de que os contratos estão suspensos por supostas irregularidades, 
sendo que a empresa pediu aos vereadores que apure essas irregularidades, pois 
tais desconfianças denigre com a imagem da empresa, sendo que a paralisação 
das obras impõe sacrifícios à contratada, pois estamos verificando aumento dos 
custos dos insumos, variação inflacionária, etc .. , acaba deteriorando os valores 
previstos nos instrumentos contratuais, afirmou. Disse que ele e o vereador Ari 
Kinor estão dispostos à empreender apuração para ver a veracidade ou não das 
supostas irregularidades que foram ventiladas pelo prefeito interino. O vereador 
ressaltou sobre a importância das obras serem retomadas pela empresa 
contratada, com advento de prejuízos significativos ao Município de Apiaí, pois a 
empresa está reivindicando realinhamento de preços para continuidade dos 
serviços, acarretando novos custos num momento de grave perturbação financeira 
na Prefeitura. Disse que está levando ao conhecimento da população todas as 
intercorrências envolvendo o contrato para melhoramento no campo de futebol do 
Lageado, porque como vereador tem se esforçado ao máximo para concretizar a 
demanda para o distrito, mas que vez e outra tem se deparado com obstáculos 
criados pela administração, na maioria, causados por inércia dos responsáveis em 
agilizar a execução contratual. Quando assumiu como vereador em 2016, havia um 
convênio praticamente perdido para as obras, a empresa Gloma, vencedora da 
licitação, não estava executando o contrato num valor de R$ 512 mil, sendo que, 
após as articulações foi feita nova licitação, escolhida nova vencedora e a partir daí 
teve aditamentos no convênio e teve sequência, mas mesmo assim com 
sucessivas paralisações. Disse que o Município na execução da obra já perdeu 
mais de R$ 100 mil reais, na maioria, por culpa da Prefeitura. Lamentou que a RGM 
está com mais cinco obras paralisadas, com crédito de mais de R$ 400 mil para 
receber da Prefeitura de Apiaí. Disse que constitui obrigação dos vereadores tomar 
as providências para levantar todas as suspeitas de irregularidades, após o 
levantamento encaminhar especialmente para a Promotoria de Justiça para acionar 
judicialmente os responsáveis. O vereador disse sentir-se indignado com essa 
espécie de situação, uma gigantesca lista de convênios paralisados, alguns 
convênios com cerca de valor de somente R$ 10 mil reais para conclusão, mas que 
por culpa do gestor municipal que não faz esse singelo aporte para concluir o 
convênio. Discordou das colocações do prefeito na tribuna sobre o emprego de 
máquinas em estradas que não jamais teria visto serviços da Prefeitura, 
classificando como 'mentira', pois todas as ruas e estradas tiveram algum tipo de 
serviço, ainda que de má qualidade, além de discordar da afirmação de que 'as 
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estradas não eram roçadas, também afirmação inverídica, pois todas as estradas 
foram roçadas no governo antecessor do prefeito Luciano, serviços que foram 
realizados por intermédio de MEls. Disse que se encontra da população para 
ofertar esclarecimentos sobre a paralisação das obras, algumas paradas desde 
2017, algumas contrapartidas de pequena monta, em boa parte as obras foram 
interrompidas pela demora na execução dos convênios. Disse que como vereador 
trouxe mais de R$ 4 milhões em recursos para convênios. O vereador afirmou ter 
certeza que os futuros mandatários, Sergio e Polaco, farão um excelente governo e 
terá orgulho em subir nesta tribuna em 31 de dezembro de 2024 para enaltecer o 
bom governo feito, advertindo à todos os vereadores que não procure atrapalhar o 
futuro governo com a frase 'aí de vocês se isso acontecer, pois faremos a 
divulgação de todos os obstáculos criados, aí de vocês se isso acontecer, pois se 
for bom para o Município vamos ajudar, mas se for ruim vamos combater, pois se 
precisar trabalhar vamos trabalhar, se precisar criticar vamos criticar, repetiu'. 
Usou da palavra o vereador André Luiz Rodrigues de Souza que reforçou suas 
colocações sobre a preocupação com a onda de violência que está assustando 
nossa população, pois a questão da segurança é motivo que instiga nossos 
cuidados, sucessivos assaltos como à Casa Lotérica, Farmácia do Dário e outras 
ocorrências que estão nos assustando. Pediu que os vereadores possa se reunir e 
discutam as questões envolvendo maior segurança, acionando a Policia Civil, 
Militar, Guarda Municipal. Pediu atenção das autoridades, sugerindo à Guarda 
Municipal para fixar uma cabine na Praça Central para policiamento ostensivo no 
local. Disse que vai articular ações na busca de consenso entre as autoridades 
para discutir temas ligados à área. O vereador ainda citou a necessidade de que os 
banheiros públicos da Praça Central fiquem aberto 24 horas durante os finais de 
semana. Também, o orador justificou que quando pede maior atenção no tocante à 
gestão austera da coisa pública, o faz porque veio de família de comerciantes, 
sempre prezando por contenção de gastos, pois na sua acepção gestão é 
inconciliável com critérios políticos. Citou que alguns servidores são rebeldes, 
insubordinados e que gera inquietação perante os demais colegas de serviço. 
Disse que, infelizmente, no serviço público as punições não são realizadas com 
receio de que o dirigente perca o voto do subordinado, isso acarreta prejuízos ao 
bom funcionamento dos serviços. O vereador fez uma breve comparação com a 
contratação de um pedreiro para fazer serviços em nossa casa, por exemplo, 
quando demora na execução do serviço, se atrasa ou deixa de comparecer, logo 
estamos questionando para cobrar rendimento no serviço, contudo, na coisa 
pública não se desenrola dessa maneira, os dirigentes são permissivos e lenientes 
na cobrança de resultados, sendo que os funcionários concursados se arvora sob o 
manto da proteção, garantia e estabilidade no emprego para se eximir de 
obrigações laborais. O vereador disse que não prega demissões, mas que seja 
feito uma realocação de servidores. O vereador citou como exemplo o bairro 
Pinheiros, possui três ou quatro vigilantes para os prédios do CEMAE, Posto de 
Saúde e Agroindústria, para que esses prédios sejam vigiados por um mesmo 
vigilante, instale câmeras nos prédios e que um agente fica se deslocando entre as 
unidades. Disse que os dirigentes tem receio de demitir, de reorganizar os serviços 
sob o temor de aplicar demissões. Disse que temos mais de 1000 servidores, se 
continuar nessa caminhada logo teremos de 1300 servidores e mesmo assim os 
órgãos não estarão totalmente cobertos. Justificou que não está rotulando ninguém 
de 'ladrão, de vagabundo', mas na sua avaliação, o Município precisa fazer um 
amplo ajuste, uma readequação para enxugar a máquina administrativa. Disse que 
irá cobrar o futuro prefeito, divergir dos pontos que não concordar, independente de 
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ser à favor ou contra o prefeito eleito. O vereador sugeriu ao próximo presidente da 
câmara, ou seja, ao vereador Ricardo Assis que reassumirá o posto a partir do dia 
12 de novembro, que faça economia no Legislativo e que as sobras sejam 
canalizadas para colaborar no reaparelhamento da Garagem Municipal, lembrando 
que o Legislativo possui um duodécimo de R$ 245 mil mensais, podendo, na sua 
avaliação, restituir ao Executivo valor para suprir a falta de condições operacionais 
da Prefeitura, criticando a forma com que é feito atualmente as devoluções sob 
rótulo, carimbando os recursos para empregar o numerário em compromissos 
assumidos pelos vereadores com o eleitorado. Usou da palavra o vereador Alysson 
Franco de Lima Garcia que rebateu as colocações feitas pelo vereador André Luiz, 
justificando que seu discurso não teve a intenção de contestar as palavras 
proferidas anteriormente pelo colega vereador. Disse que concorda com os 
exemplos citados pelo colega que o antecedeu na fala, quanto à redução de gastos 
e emprego de recursos devolvidos pela Câmara, concordando com a sugestão de 
readaptação de servidores, reaproveitamento em setores onde registra falta. Disse 
que recebeu do gabinete do prefeito, resposta sobre questionamentos feito pelo edil 
relativamente à mudança de regime geral do município de Apiaí. O vereador 
parabenizou os vereadores Ricardo Dias, André Luiz e João Paulo Cordeiro, que no 
final do ano de 2019 votaram contra o Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do 
Executivo que visava a mudança de regime dos servidores da Prefeitura de Apiaí. 
Disse que no ano de 2020, o Prefeito da época baixou um Decreto para mudança 
de regime. Agora, acertadamente o Prefeito Interino revogou a edição do Decreto 
do Executivo, pois a pauta é bastante complexa para discussão neste momento, 
exigindo amplos estudos para tomada de melhor decisão no tempo oportuno. O 
vereador disse que a informação está na sua posse e à disposição dos vereadores 
que tiver interesse sobre o assunto. Disse acreditar que em decorrência da 
revogação do decreto do executivo, talvez o posterior concurso para admissão de 
pessoal com base no decreto também tenha igual sorte e seja anulado, lamentando 
tal possibilidade, pois os concorrentes criaram expectativa de empregos e se veem 
frustrados por processos errôneos. O vereador disse que concorda com as 
aspirações e demandas do colega vereador Ricardo Dias, sobre a aplicação de 
recursos oriundos de emenda do deputado Nilton Tato, estando à disposição para 
desenvolver parcerias neste sentido. Parabenizou o vereador Paulo Tsujimoto pela 
pauta trazida para esta Casa, sobre as questões envolvendo a concessão do 
PETAR, fato que temos várias comunidades interessadas, dentre as quais 
Caximba, Assentamento. Relatou que esse debate é muito importante, sendo que 
os vereadores assumiu o compromisso de debater o assunto, na ocasião registrou 
presença vários vereadores e acompanharam as explicações do Rodrigo e da 
Juliana que explanaram em nome do Governo do Estado, porém, os moradores 
que são os verdadeiros interessados não foram ouvidos para a tomada da medida 
de conceder esse patrimônio público para exploração por terceiros. O vereador vê 
com preocupação a entrega do patrimônio público para que um particular faça a 
exploração turística e gestão, enquanto que a população verdadeira interessada 
além de não ser ouvida, ficaria à margem de todo o processo. Disse que o 
empreendedor terá recursos suficientes para auferir lucros em cima da delegação 
do patrimônio. O orador disse que sugere a divisão de lucros, pois não lhe parece 
justo que a população no entorno do Parque fique apenas com a expectativa de 
emprego, sem usufruir dos resultados que decorrerá da exploração turística do 
lugar onde nasceram, cresceram e vivem. Disse que a população vizinha do local 
que se pretende entregar à iniciativa privada, padece de infraestrutura mínima 
como falta de habitação, saneamento básico, assistência à saúde, enfim, todas as 
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áreas do Poder Público sem a necessária assistência por parte deste. O orador 
defende a divisão de responsabilidades e vantagens, pois não é justo que o povo 
fique apenas servindo de mão de obra, mas a partilha dos lucros. O mesmo 
vereador disse que um assunto em pauta é a inserção das emendas impositivas, 
entretanto, existe formalidades que devem ser cumpridas, normativos que disciplina 
a aplicabilidade dos recursos, no entanto, espera que as exigências não sejam 
empecilhos para execução por parte do Executivo por questões meramente 
técnicas, pois o que vale é a intenção, pois os vereadores desejam o atendimento 
das demandas das respectivas comunidades. Espera que a nova gestão tenha a 
sensibilidade para tratar do assunto e que os vereadores se colocam à disposição 
para atender os moradores. Lembrou que recentemente na busca de se fazer 
levantamento no distrito do Palmitalzinho, deparou-se com um serviço de colocação 
de pedras na Rua Viva Ido Dias de Pontes, colocado no local há mais de 08 anos, 
um serviço que mostra qualidade e que evita esses constantes deslocamentos de 
máquinas e caminhões para recuperar a malha viária, na gestão do ex-prefeito Ari 
Kinor, em 2013, fruto de força tarefa feita na ocasião, o que mostra que o Poder 
Público pode fazer mais e com qualidade, enquanto outros acessos estão 
deficitários. O vereador enfatizou que solicita a colocação de pedra em estradas e 
ruas de especial importância para o escoamento da produção, notadamente 
transportadoras de madeiras e das safras agrícolas. Reiterou a congratulação aos 
Servidores Públicos pela passagem da sua nata comemorativa. Usou da palavra o 
vereador Sandro Marcio Cosmo que saudou todos os presentes. Cumprimentou 
nominalmente o Presidente do PSB, senhor Jonatas Ferreira, na companhia do 
senhor Diogo Barbosa, que sempre está presente nas sessões. Iniciou sua fala 
dizendo que "eu como funcionário público iniciei na Prefeitura e hoje no serviço 
estadual, estou aqui através de muitas lutas, venho deixar os meus parabéns à 
todos os funcionários municipais e do estado. Como disse o Alysson, "são eles que 
tocam o Município, o Estado e o País". Afirmou que os funcionários podem contar 
com ele na luta por dias melhores e citou que o funcionário público trabalha com o 
coração, lembrou-se de uma funcionária que luta há tempos pela creche de 
Araçaiba, Maria Depétris, com uma demanda que foi encaminhada ao prefeito 
interino, está alertando sobre a contratação do prédio para manutenção do 
estabelecimento de ensino, cujo contrato de locação está extinto e não foi 
renovado, sendo que a diretora trabalha com o coração e amor à profissão. 
Também se preocupa com o discurso que apregoa o corte de servidores, pois 
existe outras maneiras de se fazer economia na administração pública. Coloca-se à 
disposição para lutar pelos servidores, seja estadual ou municipal. Pediu desculpas 
ao vereador Bicudo, que na última sessão não conseguiu finalizar seu discurso por 
apartes do orador e do colega Alysson, o que não permitiu com que o Bicudo 
terminasse seu pronunciamento sobre as deficiências do transporte coletivo de 
passageiros feito pela empresa Transpen. Aproveitou a presença do vereador 
Ricardo Assis, prefeito interino, que tem orgulho em dizer que ajudou à torna-to 
prefeito por esse curto tempo de duração, mas que mostrou ser possível, por 
exemplo, a regularização do pagamento da folha salarial, ativa movimentação da 
máquina administrativa, recuperou o maquinário que estava há 07 anos parado, 
conseguiu regularizar a CND estadual e federal, além de trazer vários recursos 
para o Municipio. Provou que com honestidade e trabalho é possível fazer uma 
gestão de qualidade para nossos habitantes, deu um exemplo de bom 
administrador, parabenizando-o novamente. Cumprimentou o prefeito interino por 
ter colocado os pagamentos dos funcionários em ordem, disse que tem 
preocupação com demissões anunciadas e concluiu afirmando que se o político 
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não quer comandar uma empresa pública que não se candidate e fique na empresa 
privada. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que parabenizou a 
iniciativa do vereador Paulo Tsujimoto pela realização de duas audiências públicas 
nesta Casa, assuntos envolvendo o PETAR e a outra sobre oferta de oportunidades 
para pessoas portadoras de deficiências, aproveitando a oportunidade aberta pelo 
programa Vale do Futuro. O mesmo vereador deu risadas sobre o comportamento 
de alguns vereadores, à exemplo, do pedido de autorização para falar da tribuna, 
colega pedindo tempo de outros vereadores, mas que isso permite uma sessão 
mais descontraída. Disse que os gestos dos vereadores estão sendo 
permanentemente vigiados nas suas posturas, razão que se preocupa com esses 
detalhes. O vereador parabenizou o prefeito interino pela gestão nesses dez meses 
de mandato. Disse que escutou as palavras do vereador Sandro Cosmo, 
enaltecendo características como honestidade do prefeito interino, lembrando que 
durante os quatro anos que ficou na Prefeitura se pautou por estrita honestidade, 
fazendo o que era possível, atravessando bastante dificuldades em face do 
momento que o País enfrentava. Disse que esses dez meses na sua visão não foi 
só realização, mas teve alguns erros. Afirmou que, contrapondo-se às colocações 
de que o prefeito interino assumiu a gestão com máquinas e caminhões 
danificados, fato que, aliás, todos os últimos prefeitos de Apiaí assim iniciaram o 
exercício de seus mandatos. Disse que é desejo de todos os prefeitos assumir com 
máquinas e caminhões em ordem. Lembrou que quando assumiu não tinha 
caminhão de lixo funcionando, tendo que optar por adquirir uma caçamba removível 
para adaptar em caminhão. Ressaltou a importância da opção do prefeito em dar 
preferência para o pagamento da folha de pagamento dos funcionários, pois vozes 
contrárias, que discorda da opção escolhida de priorizar o pagamento, são pessoas 
que torciam pelo fracasso do mandato do interino, classificando-os como 'a pior 
espécie de ser humano que possa existir na face da terra'. Disse que sempre 
respeitou a figura do prefeito interino, apontou as mais diversas necessidades da 
população, disparou algumas criticas com o intuito de colaborar e não apenas 
criticar a administração. Lembrou que no mandato como prefeito, recebeu um 
caminhão recebido do Governo Federal, através do PAC, mas que esse caminhão 
está há tempos numa Oficina no Bairro Alto da Tenda, apodrecendo. Discorda das 
palavras do interino quando afirma que 'outros prefeitos não fizeram nada', mas 
reconhece o mérito das ações benéficas realizadas pelo atual prefeito. Lembrou 
que o Legislativo diminuiu em mais de R$ 500 mil reais para o próximo exercício 
financeiro, o que revela uma sintonia com o Executivo para poder movimentar as 
ações no próximo ano. No tocante ao ICMS verde, iniciativa do deputado Edson 
Giriboni, o que irá aumentar repasses do tributo estadual para nosso Município de 
Apiaí. Parabenizou a vereadora Joseni Ribeiro Barbosa pela gestão à frente do 
Legislativo nesse período de interinidade. Agradeceu a vereadora pelo 
comprometimento e que não registra nenhuma falta da colega, sentindo-se prazer 
sob o comando da vereadora e quem sabe no futuro voltar à ocupar o cargo. A 
vereadora Joseni Barbosa agradeceu as palavras elogiosas do colega Ari Kinor. 
Usou novamente da palavra o prefeito interino, vereador Ricardo Assis, que 
respondeu às colocações feitas pelos vereadores. Disse em resposta às afirmações 
do vereador João Paulo, que todos os requerimentos endereçados à Prefeitura 
foram devidamente respondidos e os últimos tem prazo até o dia 06 de Novembro 
para efetuar as respostas. Disse que no tocante às pericias por parte da 
Assistência Social, se envolver pessoas de alta vulnerabilidade, todos são 
prontamente atendidos, no período não registrou nenhuma falta de atendimento. 
Reconheceu que somente famílias que não preenche os requisitos é que não passa 
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pelo crivo da Assistência Social. Disse que casos de transporte é feito um esforço 
extraordinário quando exigido, se não tiver disponibilidade de veículos são 
contratados de terceiros, enfim, não se recorda de casos que deixaram de merecer 
a devida atenção. Quanto à distribuição de cestas básicas, Apiaí recebeu mais de 
2000 cestas de alimentação que foram completamente distribuídas dentro dos 
critérios estabelecidos pela Assistência Social, com cadastro regular e que 
dependia de colaboração do Poder Público. Disse que existe uma sobra de 300 
cestas, mas que o Governo do Estado proibiu a entrega dessas sobras, ao que 
parece devido à questões envolvendo desobediência de padrão exigido por parte 
dos fornecedores. Também, afirmou que a equipe da Assistência Social realiza 
campanhas de arrecadação junto ao comércio local para suprir as necessidades 
dos mais vulneráveis. Pediu que o vereador deve orientar os populares à procurar à 
Secretaria da Assistência Social quando se deparar com reclamações desta 
natureza, pois não é possível indicação de pessoas para receber cestas por parte 
de vereadores e do prefeito municipal, depende de estudo social, preenchimento de 
cadastros e análises sócio financeiro dos beneficiá rios, sob pena de até mesmo 
ensejar processo de cassação de mandatos se houver qualquer interferência 
politica na distribuição dessas benesses. Disse a Assistência Social é bastante 
criteriosa, com estrita obediência dos requisitos legais. Em resposta aos 
questionamentos do vereador Ricardo Dias, sobre o descumprimento na execução 
dos contratos por parte da empresa RGM Construções, a empresa não pode 
condicionar a execução de um contrato à outro de finalidade diversa, pois é comum 
uma mesma empresa ter vários contratos distintos, contudo, não pode atrelar a 
execução de um ao pagamento de outro e vice versa. Disse que a falta de 
pagamento da Prefeitura a empresa deve fazer o ajuizamento de ações judiciais 
para pleitear o pagamento, mas não sacrificar a execução de outros contratos. O 
orador também disse que a nova Diretora de Convênios, Luciana Assis, destravou 
vários convênios e que a nova administração irá assumir com inauguração de 
várias obras, pois cerca de 08 ou 09 convênios já estão em execução e com 
previsão de breve inauguração. Também, em relação ao distrito de Lageado, 
lembrou a postagem de uma live compartilhada com o vereador Ricardo Dias, onde 
este afirmou que não teve nenhum governo municipal anterior que tenha 
dispensado a atenção dada no atual governo ao distrito do Lageado. O vereador 
Ricardo Dias aparteou para dizer que o interino é que se comprometeu em não 
retirar as máquinas do distrito enquanto não tivesse sido feito a totalidade dos 
serviços. O vereador Ricardo Assis disse que a retirada da máquina se deve ao fato 
desta ter quebrado na execução dos serviços, impossibilitando sua mantença no 
distrito, pois o maquinário retornou ao distrito para término dos serviços. Disse que 
todas as secretarias tem dado o respaldo em todas as áreas, mas reconhece que 
dentro das limitações é impossível atender na plenitude todas as demandas. 
Ressaltou que o planejamento inicial era de curta duração do mandato, mas que foi 
estendido por dez meses. O vereador Ari Kinor aparteou o orador para assentar 
que discorda das colocações do prefeito interino quando diz 'a gestão que mais fez 
por Lageado, pois na sua gestão empreendeu uma série de serviços em prol 
daquela população'. Reconheceu que o atual prefeito fez na medida do possível, 
na época do seu mandato como prefeito deixava equipes por três ou quatro meses 
em cada localidade. A presidência da câmara interviu para interromper a sessão 
em face dos debates acalorados. Nada mais havendo à tratar, o senhor presidente 
convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no 
dia 11 de Novembro de 2021, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte 
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e duas horas e trinta e seis 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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DATA: 11/11/2021 
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André Luiz Rodrigues de Souza V 
Ari Osmar Martins Kinor v 
Gilberto Carriel de Lima li 
Joani Camargo de Almeida V 
João Paulo Cordeiro de Lima V 
Luiz Antonio da Silva 'I 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto I 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia V 
Ricardo Dias de Pontes V 
Sandro Mareio Cosmo V 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 
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Desfavoráveis 00 
Abstenção (JU 
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