
ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um 
(11/02/2021), a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de 
Novembro n. 247, a 2a Sessão Ordinária, do 1° período, da 1a Sessão Legislativa, 
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, 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, RI CARDO DIAS DE PONTES e SANDRO MARCIO COSMO. 
Ausente apenas o vereador André Luiz Rodrigues de Souza, que encontra-se 
acometido de Covid-19, internado em hospital na cidade de Sorocaba/SP. 
Constituído o número legal, o senhor presidente declarou sob a proteção de DEUS 
aberta a sessão. Antes do expediente, o pastor Wagner dos Santos, da Igreja 
Batista do Bairro Alto da Tenda à convite da presidência fez a leitura de uma 
passagem extraída da Bíblia. Durante o tempo da sessão dedicado ao Expediente, 
por determinação do senhor presidente, após prévia consulta ao plenário, foi 
dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da 1a Sessão Ordinária, do 1° 
período, da 1 a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 11 de Fevereiro 
de 2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes 
matérias: PROPOSITURAS: a). VETOS:. Veto total aposto pelo Sr. Prefeito 
Municipal ao Projeto de Lei nO 149 de 27.11.2020, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura de Apiaí de informações 
sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e 
nova data prevista para término"; Veto total aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao 
Projeto de Lei nO 187 de 14.05.2020, que "Dispõe sobre o acesso via internet às 
sessões públicas realizadas no âmbito dos procedimentos licitatórios municipais"; 
b). PROJETOS DE LEI: 209/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto -. 
"Reconhece como essenciais para a população de Apiaí as atividades 
desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de 
beleza, dentre outras que especifica"; 210/21 - autoria vereador Sandro Mareio 
Cosmo - "Dá a denominação de Centro Comunitário 'Dona Leonor Ursulíno de 
Freitas, centrinho, localizado no Bairro Alto da Tenda, nesta cidade"; 211/21 - 
autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Dispõe sobre a implantação do 
sistema de acessibilidade às ruas e calçadas, com a construção de rampas de 
acesso para cadeirantes, com guias e calçadas rebaixadas para acesso às 
lombofaixas e nas esquinas de ruas, a fim de que auxiliem os deficientes físicos e - 
as pessoas com mobilidade reduzida nos deslocamentos nas ruas da cidade de 
Apiaí". c) PROJETOS DE RESOLUÇÃO: 001/21 - autoria Mesa Diretora - "Altera r 

O artigo 18 'caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí; 002/21 - 
autoria Mesa Diretora - "Altera o inciso I, revoga a linea "c" do inciso 11, altera a 
alínea "c" do inciso 111 e altera o inciso XV, todos do artigo 23 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Apial: 003/21 -. autoria Mesa Diretora - "Revoga a alínea 
"c" e o parágrafo 3°, do art. 53, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
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Apiaí; 004/2f- autoria Mesa Diretora - "Revoga o artigo 111 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Apiaí; . 005/21 - autoria Mesa Diretora - "Altera o "caput" 
do artigo 122 e artigo 219, parágrafo único, alínea "b", do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Apiaí; ~006/21 - autoria Mesa Diretora - "Dispõe sore a 
alteração do parágrafo 2°, do artigo 123, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Apiaí; - d) REQUERIMENTOS: 011/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Requer informações aó Sr. Prefeito Municipal e ao Sr. 
Secretário Municipal de Saúde sobre vacinação no Município e solicita inclusão de 
profissionais em grupos prioritários para vacinação; 012/21 - autoria vereador 
Alysson Franco de Lima Garcia - Requer informações sobre os adiantamentos aos 
Secretários, Prefeito e demais agentes públicos, na gestão de 2017 à 2020, 
discriminando valores, objeto, finalidade, prestação de contas e se há pendências; 
e). INDICAÇÕES: 015/21.- autoria vereador Paulo Seiti Tsujimoto - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal a construção de 02 (dois) obstáculos (lombadas), em pontos 
estratégicos na Rua Joaquim Barbosa Sobrinho, no Bairro Pinheiros, um na altura 
do nO 61 e outro em frente ao Mercado do Paulinho na mesma rua; 016/21 - autoria 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal sua 
interveniência junto à concessionária de telefonia celular Vivo S.A., objetivando a 
instalação mediante torres de captação e retransmissão de sinais de celular, no 
distrito de Encapoeirados, Bairro Queimadas e Acampamento . Prof. Luiz de 
Macedo, neste município; 017/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a continuidade das obras de execução de 
calçamento em rua no distrito de Palmitalzinho, neste município;· 018/21 - autoria 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a 
colocação de luminárias na escadaria que liga Cordeirópolis-Nosso Teto; 019/21 - 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
serviços de recuperação das ruas do Bairro Motocross, mediante patrolamento e 
cascalhamento. Após, por ordem do senhor Presidente foram submetidos à 
deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do Expediente: 1). Discussão 
e votação do Requerimento nO 011/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal e ao Sr. Secretário 
Municipal de Saúde sobre vacinação no Município e solicita inclusão de 
profissionais em grupos prioritários para vacinação. Depois de amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 2). Discussão e 
votação do Requerimento nO 012/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Requer informações sobre os adiantamentos aos Secretários, Prefeito e 
demais agentes públicos, na gestão de 2017 à 2020, discriminando valores, objeto, 
finalidade, prestação de contas e se há pendências. Depois de amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Correspondências Recebidas 
de diversos: Ainda, foi lido pelo senhor Secretário, oficio recebido em que informa a 
alocação de recursos e celebração de convênio entre o Governo do Estado e o 
Município de Apiaí, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 
Após, por ordem do senhor Presidente foram submetidos à deliberação as matérias 
sujeitas à apreciação na fase do Expediente: Não havia matérias sujeitas à 
deliberação nesta fase. 11. USO DA TRIBUNA: Usou da palavra o vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima que cumprimentou todos os presentes, internautas e 
radiouvintes. O vereador reiterou a cobrança de providências por parte do Prefeito 
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Municipal quanto a uma solução do escoamento das águas na Vila Nova 
Esperança, próximo de Pinheiros, quando chove as casas são invadidas por 
enxurradas, causando danos e estragos àqueles moradores. Disse que os 
moradores espera uma pronta ação para minimizar os problemas da localidade, 
sendo que em visita ao local na companhia do orador, o prefeito interino se 
comprometeu em realizar ações imediatas tendentes à atenuar o problema, pois o 
prefeito viu as casas ser inundadas com a força das chuvas. Reiterou pedido ao 
prefeito para que tome as providências com urgência, sob pena de esgotar a 
interinidade do atual prefeito e não se fazer nada em prol dos moradores da Vila 
Esperança, que ameaça com protestos em plena avenida central do bairro 
Pinheiros. Ainda o mesmo vereador pediu atenção especial à indicação que 
apresenta nesta sessão, pedindo a instalação de luminárias na escadaria que liga 
os bairros Cordeirópolis-Nosso Teto, lugar escuro que representa perigo aos 
transeuntes durante à noite. Disse que infelizmente o local está virando um ponto 
de tráfico e comercialização de drogas, enquanto que o morador trabalhador fica 
com medo de passar pelo local, sob riscos de ser assaltado, sendo que os 
moradores não podem transitar de um bairro para outro em decorrência da 
escuridão. Disse que o local é um ponto de tráfico de drogas, sendo que a 
instalação de duas ou três luminárias é essencial, hoje a escadaria só é possível 
sua utilização durante o dia. O vereador sugeriu ao representante da Câmara de 
Apiaí perante o CONDERSUL, que leve ao consórcio o clamor dos moradores de 
Apiaí, pedindo maior atenção para ações contra o novo coronavirus, pois na última 
semana aumentou-se absurdamente o número de casos, pois se imaginava que 
não teria um surto tão violento, argumentando que teve dia em que foi enterrado 07 
(sete) pessoas falecidas em razão da pandemia. Pediu ao vereador junto ao 
Condersul que o consórcio faça gestão junto ao Governo Estadual para a 
instalação de um hospital de campanha em Apiaí, pois o hospital de Apiaí não é 
capaz de suportar toda a demanda e cidades da região. Disse que em Guapiara na 
data de ontem faleceu 06 (seis) pessoas. Afirmou que o medo está tomando conta, 
a doença do COVID está aumentando diariamente, inclusive, com um companheiro 
de vereança internado. Pediu que é um absurdo Apiaí ter eleição neste momento, 
sugerindo que o atual Prefeito Municipal faça um oficio ao TRE e ao Juiz da 
Comarca, mostrando os dados da Vigilância Sanitária Estadual e Local, pois Apiaí 
já passou de 1400 casos, com perda de familiares, pois considera um absurdo 
eleição neste momento, pois tem ouvido diariamente pessoas dizer que não irão 
votar com medo de contaminação durante o sufrágio. Disse que Apiaí vai registrar o 
maior número de abstenções em todos os tempos, pois as pessoas estão com 
receio de sair de seus lares com medo e mesmo sair de suas habitações. Pediu o 
adiamento da eleição para que todos possam votar com segurança, pois em breve 
todas as pessoas estarão vacinadas. Usou da palavra o vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto que cumprimentou todos os presentes, internautas e demais 
pessoas que estão assistindo esta sessão. Cumprimentou o Dr. Fabio Aparecido 
Tironi, pois ficou sabendo que o juiz assiste todas as sessões do Legislativo 
transmitidas pela internet. Agradeceu o trabalho de todos os vereadores, as 
proposituras e o aprendizado de cada dia. Disse que esteve na companhia Alysson, 
Sandro e Gilberto, para saber sobre as demandas de cada estabelecimento. Ficou 
sabendo também que o vereador Ricardinho Dias faz um bom trabalho na busca de 
soluções para o posto de saúde do distrito do Lageado. Disse que encontrou vários 
problemas de fácil solução, citando por exemplo, problema ligados ao almoxarifado, 
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pois falta material como formulários e outros materiais para esses ~Imoxarifados .. 
Disse que falta Agentes Comunitários de Saúde, sendo que na gestao pass~da fOI 
feito um corte significativo desses agentes, principalmente na zona rural, pOIS com 
reflexos negativos nos postinhos da zona rural. Disse que foi identificado falta de 
Auxiliar de Farmácia, pois há registro de que remédios estão vencidos por falta ?e 
auxiliares na distribuição desses medicamentos, considerando que é um verdadeiro 
absurdo dinheiro público ser mal gasto dessa maneira. O vereador disse que 
visitaram o Posto de Saúde do Palmitalzinho, sendo que ali descobriram que os 
vereadores João Paulo e Ricardinho Dias, conseguiram uma cadeira fantástica 
para atendimento dentário àqueles moradores, mas o atendimento está paralisado 
por falta de um compressor. Disse que as ações na área da saúde precisa de 
urgência, pois os usuários depende de deslocamentos e quando chega na unidade 
não consegue atendimento por falta de infraestrutura material da unidade. Ainda, 
disse que todos os profissionais da saúde se depara com problemas na conta do 
FGTS, considerando uma falta de respeito ao funcionalismo público. Disse que já 
teve empresa e sabe o quão é difícil manter empregados, mas de outro lado, sabe 
da importância de manter esses benefícios básicos ao trabalhador como regular 
recolhimento do FGTS. Disse que isso é um mínimo que se pode fazer ao 
funcionário, considerando que isso é uma falta de respeito não só com o servidor 
mas à todo cidadão apiaiense, porque o nosso dinheiro não está sendo colocado 
no devido lugar. Disse que não está atribuindo à atual gestão porque está no seu 
inicio, mas considera que a falta adequada do recolhimento do fundo de garantia é 
fruto de gestões anteriores. Ainda, ressaltou que no dia 15 de fevereiro último, 
estiveram em audiência com o deputado estadual Caio França, entregando em 
mãos um requerimento assinado pelo vereador Gilberto, pedindo a doação de uma 
retroescavadeira e uma academia ao ar livre para instalação no bairro Benvindo. 
Cumprimentou o vereador Gilberto pela preocupação em relação a 02 (dois) 
maquinários que estão parados há vários anos, sendo que em cada um deles já 
foram gastos mais de R$ 100 mil reais, mas não se conforma que atualmente por 
falta de pagamento complementar em torno de R$ 30 mil encontra-se depositado 
em oficina, classificando a situação como 'falta de transparência e que isso precisa 
melhorar com a força de vontade demonstrada pelos vereadores para resolver 
esses problemas .. .', Disse que também, no dia 15 de fevereiro p.p., estiveram na 
companhia da deputada federal Rosana Vale, sendo que esta se comprometeu em 
enviar para o Hospital de Apiaí um valor de R$ 300 mil reais, mas que na 
oportunidade também pediu recursos para aquisição de um veiculo para a UBS do 
distrito de Palmitalzinho, porque a existência de um veiculo permanentemente no 
local, se atenderia Palmitalzinho, Butiá e auxiliar o transporte de pacientes do 
Lageado. Disse que os veículos que compõem a frota de veículos da saúde fica 
centralizado na sede da Secretaria de Saúde, em Apiaí, mas que é urgente a 
existência de um veiculo em caráter efetivo naquela UBS, distante da cidade. 
Também, pediu a colaboração dos demais pares em interceder junto aos 
deputados de cada vereador, para obtenção de um tomógrafo para Apiaí, pois a 
deputada Rosana Vale está lutando para obtenção desse aparelho, citando o 
exemplo do médico Dr. Edson, um herói da cidade, que por falta de um aparelho 
tomógrafo ficou com sequelas, mas que esse aparelho é bastante importante para 
salvar vidas. O vereador disse que não está representando somente seu eleitorado, 
mas todos os habitantes de Apiaí, mas que se depara com dificuldades por falta de 
adequação, pois não possui um veiculo adequado e as vias públicas não são 
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preparadas para uso das pessoas com deficiência. Pediu a colaboração dos 
vereadores para aquisição de um veiculo adaptado para que possa fazer uso no 
desempenho de seu mandato, inclusive, pediu uma acessibilidade maior no prédio 
da Câmara, com adequação necessária para facilitar o acesso ao prédio. Usou da 
palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que pediu para fazer uso da tribuna 
da própria bancada. Cumprimentou à todos. O vereador disse que fez indicações 
na última sessão ordinária, clamando por melhores condições das estradas da 
região de Araçaiba. Disse que na última sessão quase não conseguiu participar da 
sessão por causa das chuvas e pontos de encalhe na estrada, sendo que 
agradeceu ao Prefeito Ricardinho e seu Secretário de Obras Maurinho, pois 
deslocaram máquinas e uma equipe que restaurou alguns pontos e que hoje o 
transporte de cargas de tomate está plenamente sendo realizado. Agradeceu ao 
Prefeito pela atenção e pediu melhoras para o prefeito Ricardinho e o companheiro 
vereador André, que estão acometidos do novo coronavirus. Usou da palavra o 
vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes, os 
internautas e aqueles que lhe segue nas redes sociais. Agradeceu à Deus pela 
saúde concedida. Disse que dois meses já se passaram do atual mandato, 
lembrando que durante essa campanha todos os vereadores visitaram a zona rural. 
Disse que é o segundo vereador que mais recursos trouxe para Apiaí, conseguindo 
mais de R$ 2 milhões de reais, colocou recursos desde o Palmital de Apiaí até o 
Palmitalzinho, divisa de município com Bonsucesso. Todos esses lugares possui 
recursos originados do trabalho do vereador. Disse que recentemente chegou uma 
ambulância, fruto de seu trabalho, que é muita solicitada pelos moradores do 
Lageado e toda zona rural, sendo que, infelizmente, por razões burocráticas, não 
consegue deixar no distrito. Disse que um veiculo no Lageado teria a facilidade de 
deslocar o paciente com menor risco à saúde deste, inclusive, um veiculo poderia 
ser usado de maneira uniforme para atender todos os moradores espalhados em 
toda zona rural. Ainda, sugeriu que um veiculo na ESF do Palmitalzinho, inclusive, 
lembrou que encontra-se um projeto no Ministério da Saúde para contemplar o 
distrito do Lageado com outra unidade de saúde, alegando que está adiantando o 
fato para evitar que depois surja outros autores assumindo o mérito do projeto. 
Lembrou que assistiu uma entrevista de um determinado candidato que alegara 
que depois de eleito fará um diagnóstico e encontrará solução para o impasse das 
obras do campo do Lageado, contudo, disse que ele e o ex-prefeito Ari é que são 
responsáveis por aquela conquista, pois foi o vereador Ari quando prefeito foi 
buscar esse convênio. Pregou a frase 'Dai à César o que é de César'. Disse que é 
prazeiroso dividir os méritos, as conquistas entre os vereadores, significa que o 
mandato é exitoso. Condenou as promessas dos candidatos à prefeito que apregoa 
a instalação de um zona industrial em Apiaí, enquanto que isso não tem previsão 
no Plano Diretor. Disse que estão prometendo a busca de novos convênios, mas 
sequer temos CND - certidão negativa de débitos, para viabilizar a celebração de 
novos convênios. Pediu que a verdade seja exposta para evitar distorções tão 
comuns nesse período de campanha eleitoral. O vereador pediu que a presidente 
Joseni e ele formule um oficio contendo o pedido do vereador João Paulo para 
instalação de um hospital de campanha em Apiaí. Condenou a atitude do 
governador João Dória, que excluiu as igrejas e templos das atividades essenciais 
para funcionamento durante o período de pandemia. O vereador criticou a falta de 
insumos nos postos de saúde, pois há reclamações nos vários postinhos da falta de 
insumos básicos. O vereador disse que há circunstâncias urgentes que recomenda 
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a terceirização dos serviços, mencionando que, apesar de compree~der os motivos 
expostos pelo prefeito na última sessão da câmara, a verdade e que torna-se 
urgente a continuidade dos serviços iniciados no Lageado, pois na data de ontem 
registrou-se novos alagamentos no distritos, portanto, necessária a concl~s~o dos 
serviços na localidade. O vereador disse que apesar de reconhecer as murneras 
dificuldades do atual gesto r, Ricardinho Assis, mas o fato é que a população do 
Lageado não pode esperar para ver suas necessidades básicas e essenciais 
atendidas, como por exemplo, restauração das condições das ruas e ações 
emergenciais para impedir novos prejuízos decorrentes de enchentes. O vereador 
disse que faz um compromisso com os vereadores, possui R$ 69 mil reais à titulo 
de emenda impositiva no orçamento municipal, pedindo aos demais pares que 
unidos aplique esses recursos em prol dos moradores do Lageado, na aquisição de 
tubos, na contratação de horas/máquinas para atender essas emergências 
verificadas no distrito, inclusive, sugeriu que esses recursos também seja investido 
na recuperação de máquina para atender nossa população. Disse que os recursos 
constantes no orçamento que cabe ao edil, destinará para a Secretaria de Obras. 
Disse que acredita que o prefeito municipal não fará milagres, mas até os dias de 
hoje ingressou nos cofres da Prefeitura de Apiaí, R$ 9.997.000,00, valores que 
efetivamente já foram repassados para Apiaí, sendo que o prefeito interino não 
pagou nenhuma despesa de exercício anterior, questionando que precisa debater 
os gastos para poder sobrar recursos na aplicação dos compromissos assumidos 
com a população. O vereador também esclareceu aos moradores do distrito do 
Lageado, que a execução das obras para melhoria do campo do Lageado depende 
de uma contrapartida no valor de R$ 25 mil reais, sendo que o prefeito anterior 
vinha promovendo os pagamentos paulatinamente, mas que o atual prefeito não fez 
nenhum pagamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, lembrando que o 
convênio estabelece uma contrapartida de R$ 25 mil para receber um montante de 
R$ 180 mil reais. Disse que tem outros convênios que depende de contrapartida 
para continuidade, citando obras nos postinhos de saúde que depende de 
cooperação financeira da prefeitura e não está sendo executado. Também, disse 
que. o . prefeito interino se comprometeu em pagar os valores devidos para 
contlnUlda~e das ob~as no campo até o próximo dia 02 de março, sendo que o 
vereador dl~~e acr~dltar no ~ompromisso, entretanto, o representante da empresa 
contrat~da ja manifestou a Intenção de pedir o aditamento contratual, devido as 
elevaçoes ~os preços das ferragens, das telas e outros materiais aplicados na obra 
e q~e precisa de correção para cumprir com o objeto do contrato. O vereador 
man~estou-se sob.re o oficio recebido da Funasa, dando ciência de convênio que 
preve ~ contrapa~lda do valor de R$ 105 mil, contudo, disse que 'é humanamente 
Impo!SI.V~1 c:umpnr com qualquer contra partida acima de R$ 30 ou R$ 40 mil reais 
~~~or~~al ~a~ c~nt~egue honr~r _com os convênios já firmados e com contrapartida~ 
tirar ... 'sug~~iu :~~zov~r~~~orensao ~em de onde tirar, pois não tem de onde 
contrapartidas altas, pois o Municí~i: !la busca, de. re?ursos recuse assumir 
às pessoas que estão acompanhan~~o sUP07ar~ ~~IS ajustes. ~inda, agradeceu 
salientando que não rometeu seu ~a, ~ o e acredita no vereador, 
trabalhar com a verd~de e ass~~~~e ext~aordl.n~no na sua campanha, somente 
população, especialmente, concentra~a a dlsposlçao de luta.r pelos interesses da 
faça suas ações em execu ão direta o na .zona rural, pedindo que a prefeitura 
viabilizar os investimentos ~ue tant u med,lan!e cont~atos com terceirizadas para 
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novas enchentes nos lares dos moradores do Lageado, pois está preparando 
documentos para ingressar com representação perante o órgão do Ministério 
Público para resguardar os interesses daqueles moradores. Usou da palavra o 
vereador Ari Osmar Martins Kinor que inicialmente cumprimentou todos os 
presentes, bem como aqueles que assistem pela internet. Disse que suas 
considerações serão breves e gostaria de ponderar alguns aspectos abordados 
pelo vereador que o antecedeu, Ricardo Dias, que mencionou sobre a informação 
de um convênio com a Funasa no importe de R$ 180 mil reais e exige uma 
contrapartida de R$ 105 mil reais. Disse que, infelizmente, neste contexto trata-se 
de uma contrapartida exagerada para nosso município que não possui dinheiro 
para nada. Disse que o grande problema dos municípios brasileiros é que os 
governos federal e estadual 'dão com uma mão e tira com a outra', alegando que 
lembra numa época que estava na prefeitura, vários prefeitos fizeram uma reunião 
com o ex-governador Geraldo Alckmin, no intuito de não exigir contrapartida dos 
municípios que já estavam em crise na ocasião, sendo que os municípios 
avançaram no sentido de convencer o governador para dispensar essas 
contrapartidas, entretanto, com a investidura de novos governantes não teve 
avanço essa reivindicação. Disse que os governos jogam toda responsabilidade 
sobre os ombros dos municípios, sendo que 90% dos municípios, na sua maioria os 
pequenos municípios, estão endividados. Lembra que a divisão do bolo tributário 
resume ao seguinte: de 13% à 18% ficam com os municípios, de 20 à 25% nos 
governos dos estados e o restante no governo federal, sendo que nós moramos 
nos municípios, a maior responsabilidade é dos municípios, mas nada se faz para 
mudar esse quadro, e enquanto persistir esse sistema não irá se resolver com a 
sobrecarga sobre os municípios. Disse que tem municípios novos, à exemplo de 
Itaóca, quando o prefeito Rafael entregou o município sem dividas e com saldo em 
dinheiro, mas que hoje já se encontra com dividas e preocupa seus gestores. Disse 
que não reside a culpa no prefeito anterior, mas infelizmente, de acordo com os 
balancetes verifica-se o endividamento, pois quando se faz investimentos com 
recursos da prefeitura descobre outras áreas. Disse que o problema é a distribuição 
de recursos, injusta com os municípios, sendo que nos deparamos com o 
agravamento da crise diariamente. Reconheceu que existe erros por parte dos 
administradores 'mas ninguém erra por querer, mas o pior é errar por omissão'. 
Disse que observa as cobranças e enxerga com naturalidade, pois é obrigação dos 
prefeitos executar, contudo, não é culpa dos prefeitos. Afirmou que o governo 
federal oferece um convênio de R$ 200 mil e exige uma contrapartida de R$ 100 
mil, representa uma enganação à população. Disse que os municípios sofrem com 
essa situação a muito tempo, lembrando que quando administrou Apiaí se 
debruçava sobre as dificuldades, mas hoje vê que todos os prefeitos do Brasil sofre 
com a situação da má distribuição tributária que onera os municípios e o governo 
federal fica com o maior quinhão dos tributos, reafirmando que os problemas se 
concentram nos municípios. No tocante à reivindicação do vereador Paulo 
Tsujimoto que solicita um veiculo adaptado para que possa fazer uso, bem como, 
adequações no prédio da Câmara para facilitar o acesso, diz que endossa as 
palavras do colega, pedindo que a presidência melhore as condições de trabalho 
da Casa, como a troca dos microfones que estão falhando, veículos que não estão 
funcionando, pois no dia de hoje o vereador Gilberto precisou de um veiculo para 
ver uma máquina, assim não pode fazer por causa de defeito no veiculo da Casa 
que não estava em condições de uso. Sugeriu também à Presidência a instalação 
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de um elevador para fazer a ligação da parte de baixo com a parte superior onde se 
localiza o plenário, à exemplo do que foi feito na Câmara de Vereadores de Ribeira, 
o que irá facilitar a locomoção dos visitantes e dos próprios vereadores. Usou da 
palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que saudou todos os presentes, 
internautas e aqueles que irão ouvir pela Rádio. Pediu permissão para falar da 
própria mesa. Disse que logo após a primeira sessão, na madrugada seguinte, se 
dirigiu até São Paulo, para participar de uma reunião com o deputado estadual 
Paulo Fiorilo, que mandou saudação para os habitantes de Apiaí, em especial para 
a vereadora Joseni, presidente da câmara, porque reconhece a importância das 
mulheres ocupar cargos públicos, tornando esses ambientes mais democráticos. 
Disse que teve a participação do vereador de Guapiara, Mauro, também professor 
e companheiro da APEOESP. Disse que estiveram pleiteando recursos para o 
deputado. Disse que o deputado Fiorilo está tendo um olhar especial para nossa 
região, pois recentemente trouxe o Cônsul da Itália para conhecer a região, visando 
estimular o turismo local e regional. O vereador disse que o deputado tem 
destinado recursos para Apiaí, lembrando que destinou recursos para a ADRA, do 
Núcleo Bom Samaritano, que atende crianças vulneráveis, R$ 40 mil reais para 
auxiliar a instituição na compra de um veículo Spin, da Chevrolet, ainda 
disponibilizou R$ 50 mil reais para a mesma entidade com objetivo de 
investimentos e manutenção do espaço que abriga crianças no contraturno escolar, 
pois isso é grande valia e importância para o Municipio que não consegue atender 
toda demanda. Disse que o deputado promoveu gestões junto à Secretaria de 
Estado da Educação para que se evitasse o fechamento da Escola do Bairro 
Conceição do Herval, bem ainda providências quanto a paralisação das obras de 
construção da Quadra de Esportes. Disse que o deputado tem ajudado bastante, 
disponibilizado emendas para calçamento de ruas tanto para Queimadas quanto 
para Palmitalzinho, mas o mais importante é a gestão junto à TIM e Vivo para 
melhoria de sinais de telefonia móvel, especialmente nos bairros rurais. Disse que 
alguns vereadores participaram de uma live com o deputado, mostrando o trabalho 
em prol de todos os municípios do Alto Vale, agradecendo sua luta pela região. 
Também, pediu gestão ao deputado junto ao Governo Estadual, pleiteando o 
recapeamento de vicinais de Apiaí-Barra do Chapéu, do Lageado-Palmitalzinho, 
pedindo o apoio do vereador Ricardinho, ainda disse que foi solicitada a 
intervenção do deputado para pleitear a continuidade da pavimentação da SP.249, 
de Apiaí-Ribeirão Branco, assegurando o vereador que reconhece as ações 
promovidas pelo vereador Bicudo sobre o assunto, colocando o trabalho do 
deputado à disposição do vereador Bicudo. Disse que há necessidade de agilizar 
esse asfaltamento, pois representará facilidade para o escoamento de cargas, 
transporte de pacientes, transporte de universitários que se desloca diariamente até 
Itapeva na busca de conhecimento e formação, sendo que forçoso realizar desvios, 
aumentando o percurso, despesas. O vereador disse que nesta sessão apresenta 
uma indicação em conjunto com o vereador Joani Camargo de Almeida, para 
valorização do turismo rural em Apiaí. Lembrou quando da visita do Cônsul, este 
tomou conhecimento dos roteiros do município, mencionando que foi lhe relatado 
as diversidades da região, as Associações Rurais existentes, as comunidades 
rurais como Peão-Móquem, os membros do Assentamento. O vereador Luiz 
Antônio da Silva, aparteou para dizer que o senhor Simeão, responsável do DER 
pela conservação das estradas da região, este garantiu que depois dos problemas 
ocorridos com a incidência das chuvas e que provocou a interrupção do trânsito 
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pela SP.249, forçando que motoristas passasse noite dentro do caminhão devido 
ao encalhamento de veículos, o órgão estadual determinou que uma equipe da 
empresa Vanguarda fique de plantão para atender essas ocorrências, evitando-se 
novas interrupções do trânsito. Disse que a mesma empresa Vanguarda também 
ficará disponível para atender emergencialmente na SP.165, entre Apiaí-Iporanga. 
Retomou a palavra o vereador Alysson Garcia, para esclarecer que o deputado 
Fiorilo, estará à disposição dos demais vereadores para fazer gestão junto às 
empresas de telefonia visando a melhoria do sistema no município, mencionando o 
pleito do vereador João Paulo em prol dos moradores da Caximba, do vereador 
Joani à favor do pedido dos moradores de Queimadas para instalação de torre de 
telefonia celular. Disse que a indicação para continuidade do calçamento das ruas 
do Palmitalzinho se deu porque o último calçamento se verificou no ano de 2005, 
fruto de emenda do deputado Simão Pedro, oportunidade que o atual vereador 
fazia parte da gestão do ex-prefeito Donizetti, ocasião que o Samuel era Presidente 
do PT, sendo que uma dessas emendas do deputado Simão Pedro fosse destinada 
para calçamento do distrito, saindo da rua próxima da Escola, adentrando uma rua 
até o Mercadinho. O vereador disse que apresentou novo pedido ao deputado 
Paulo Fiorilo, no valor de R$ 300 mil reais, para continuidade das obras no distrito. 
O vereador disse que o requerimento que apresentou nesta sessão foi um 
complemento ao requerimento do vereador Ari Kinor, na última sessão, porque 
muito se ouviu falar sobre a concessão de adiantamentos na gestão anterior e o 
assunto merece explicações das autoridades do Executivo, tudo visando a 
transparência à população. Disse que deseja evidenciar neste momento a plena 
possibilidade de se pagar em dia o funcionalismo municipal e manter a prestação 
básica de serviços públicos, pois o prefeito Ricardo vêm priorizando o pagamento 
dos servidores de maneira integral e a manutenção dos serviços, pois 
automaticamente está aquecendo o comércio local, mantendo empregos neste 
momento difícil de pandemia. Disse que o acerto de contas dos funcionários está 
melhorando a circulação de recursos na cidade, repetindo frases que ouviu de um 
empresário de Apiaí, nos seguintes termos "o funcionário público não é veaco, é 
que de fato não tinha condições de honrar com seus compromissos na situação em 
que se encontrava, mas é reconhecido que hoje todos tem cumprido com seus 
compromissos, aparando arestas deixadas para trás no momento difícil que se 
passava". O vereador enfatizou que 'podemos dizer aos nossos funcionários que 
não vamos deixar, muito menos admitir voltar naquela situação deplorável em que 
vivemos de salários atrasados, mas sim criar um ambiente favorável e de 
compromissos com o nosso povo, principalmente com os servidores municipais, 
sendo que nesses dois meses o Legislativo vem dando exemplo, sendo que o 
prefeito Ricardo, sem dinheiro no caixa, vem conseguindo pagar todos os 
funcionários em 19 dias de gestão no mês de janeiro, sendo 12 dias úteis, em 
fevereiro no dia 09 em 07 dias úteis, para março a previsão é que o pagamento 
ocorra no dia 02, no segundo dia útil. Reafirmou que o pagamento integral para 
todos os servidores é uma prova de compromisso e responsabilidade com todos os 
funcionários e com o comércio local, pois está aquecendo o comércio e fazendo 
girar a economia. Disse que não há espaço para voltar para trás, pois o novo gestor 
que se prepare para tocar o município daqui pra diante, pois retrocesso não 
aceitaremos e sabemos que dinheiro e recursos nós temos, o momento é 
priorizarmos algumas ações mas com o tempo sobrará para investimentos e 
desenvolvimento de nosso município. Pediu à Deus que esteja nesse momento e 
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em todos os momentos, pediu que livre nosso colega André desse mal e de todas 
as pessoas da COVID e dê luz e sabedoria para todos os habitantes de Apiaí na 
escolha do novo governante. O vereador João Paulo Cordeiro de Lima solicitou a 
dispensa do intervalo regimental. 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 Veto total aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nO 149 de 
27.11.2020, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da 
Prefeitura de Apiaí de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os 
motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término". Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O veto foi 
rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. ITEM DOIS: 
Discussão e votação Discussão e votação do Veto total aposto pelo Sr. Prefeito 
Municipal ao Projeto de Lei nO 187 de 14.05.2020, que "Dispõe sobre o acesso via 
internet às sessões públicas realizadas no âmbito dos procedimentos licitatórios 
municipais". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O Veto foi rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM 
TRÊS: Discussão e votação do Projeto de Lei nO 209/21 - autoria vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - "Reconhece como essenciais para a população de Apiaí 
as atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e 
restaurantes, salões de beleza, dentre outras que especifica". Antes de iniciar a 
votação, por consenso dos vereadores e atendendo pedido de vistas formulado 
pelo vereador Sandro Marcio Cosmo, no que foi aprovado por unanimidade de seus 
pares, deliberou-se devolver o projeto para a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação para acrescentar as igrejas e templos no rol de atividades consideradas 
essenciais. ITEM QUATRO: Discussão e votação do Projeto de Lei nO 210/21 - 
autoria vereador Sandro Marcio Cosmo - "Dá a denominação de Centro 
Comunitário' Dona Leonor Ursulino de Freitas, centrinho, localizado no Bairro Alto 
da Tenda, nesta cidade". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. IV. Em fase de explicação pessoal: Usou da palavra o 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima que disse aproveitar esta oportunidade para 
pedir a senhora presidente que faça uma reunião com os demais vereadores para 
tratar sobre a devolução dos recursos da Câmara Municipal não aplicados no mês 
e que estão sendo restituídos à Prefeitura, para que os vereadores tenha uma 
programação da execução de suas emendas impositivas, o que irá facilitar no 
sentido de conhecimento dos vereadores. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias 
de Pontes que ratificou as palavras do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, 
sobre informações dos recursos devolvidos. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva, que manifestou-se favoravelmente ao pedido do vereador Ricardo 
Dias sobre abrir mãos dos recursos tidos como emenda impositiva para aplicação 
emergencial em obras no distrito do Lageado, visando evitar novas enchentes no 
local. O vereador disse que de sua parte não há problemas em atender o pedido do 
nobre colega, pois entende que seria um critério democrático e a partir do mês de 
março próximo a destinação dos recursos serão aplicados mediante sorteio. Usou 
da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que sugeriu uma reunião prévia com 
o Prefeito Municipal sobre a aplicação dos recursos devolvidos aos cofres da 
Prefeitura. O vereador Ari Kinor refutando as colocações do vereador Ricardo Dias 
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classificou como ilegal e preocupante o fato da Câmara Municipal fazer a 
destinação de recursos de maneira 'casada', ou seja, atrelando o emprego dos 
recursos devolvidos pelo Legislativo em ações de interesse dos vereadores. Disse 
que a execução das emendas impositivas inseridas pelos vereadores no orçamento 
municipal depende da disponibilidade de recursos na Prefeitura, não se pode 
condicionar que os recursos devolvidos pela Câmara sejam aplicados em ações de 
interesses dos vereadores, mesmo porque o Tribunal de Contas vêm 
sistematicamente condenando os excessos de recursos do Legislativo Municipal, 
considerando como orçamentos superestimados e rejeitando as contas em face 
dos excessos e de outras situações, pois o orçamento da câmara deve refletir a 
realidade e hoje o orçamento está sendo considerado como fictício. O vereador 
disse que sua preocupação reside na questão das devoluções do Legislativo, pois 
no final do ano teremos que ajustar o orçamento da Câmara. O vereador Ricardo 
Dias de Pontes concordou com as colocações feitas pelo vereador Ari Kinor. O 
vereador Ari Kinor retomou a palavra para pedir uma reunião com o prefeito 
municipal para decidir sobre a aplicação dos recursos classificados como emenda 
impositiva. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes aparteou para dizer 
que o próprio Tribunal de Contas está sendo incoerente nas suas recomendações, 
pois a lei estabelece um percentual para orçamento do Legislativo, mas o Tribunal 
diz que a Câmara não pode devolver o excesso ao Executivo, ou seja, obriga que o 
Legislativo gaste sem necessidade. O vereador Ari Kinor esclareceu que considera 
um absurdo e isso tem sido apontado todos os anos nas contas da Câmara de 
Apiaí, sobras que supera mais de R$ 600 mil reais por ano, sendo que esses 
valores estão sendo devolvidos mensalmente para a Prefeitura, pois não se pode 
ter sobras no orçamento da Câmara, deve refletir sua necessidade e ter uma estrita 
correspondência com seus gastos, sendo que o orçamento da Câmara tem sido 
mal formulado e a Lei determina um limite máximo de até 7% (sete por cento) das 
receitas correntes líquidas anuais, contudo, isso não significa que esse percentual 
seja obrigatório se não há necessidade efetiva de gastar esse limite. O vereador 
recomendou a leitura dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas referente as 
contas do ano de 2019, que culminou com a rejeição daquelas contas. O vereador 
disse que os vereadores já possui uma rubrica à titulo de emenda impositiva, 
condição que permite o atendimento dos pleitos dos vereadores. O vereador 
Ricardo Dias criticou a condição de inércia da Prefeitura que não consegue realizar 
nenhum investimento, nem mesmo atender as contrapartidas estipuladas. O 
vereador Ari Kinor lembrou as palavras do vereador Alysson que parabenizou o 
Prefeito Ricardo Assis pelo pagamento regular dos salários do funcionalismo, 
contudo, sabemos que para priorizar o pagamento dos salários teve que deixar de 
pagar as contribuições para o Fundo de Garantia, empréstimos consignados e 
outros compromissos. O vereador Ricardo Dias concordou com as palavras 
proferidas pelo vereador Ari Kinor, pois é sabido que não tem sido feito os 
recolhimentos das parcelas do empréstimo consignado descontado dos servidores. 
O vereador Ari Kinor ratificou sua preocupação, lembrando que 'o cobertor é curto', 
sendo que não há mágica para atender todos os compromissos e fica contente com 
a satisfação dos servidores municipais, mas a verdade é que os fornecedores não 
estão sendo pagos e outros encargos sociais, pois a falta do recolhimento do FGTS 
enseja a perda da CND - Certidão Negativa de Débitos. O vereador disse que não 
é simples, mas terá que esse ou o futuro prefeito terá que tomar atitudes drásticas 
e não há milagres, pois é notória a escolha do atual prefeito em pagar os salários, 
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fato que agrada os servidores e que alegra à todos, entretanto, se persistir o não 
pagamento das demais obrigações advirão consequências adversas que trarão 
consequências indesejáveis como o não recebimento de recursos derivados de 
convênios e outros ajustes que irão penalizar o município. O vereador Ricardo Dias 
concordou com as colocações do vereador Ari Kinor. O vereador Ari Kinor pediu 
que Deus abençoe Apiaí e que o próximo prefeito tenha discernimento e sabedoria 
para lidar com todas essas situações. O vereador Ricardo Dias intercedeu para 
justificar que penalidades decorrentes pela falta de execução dos convênios impõe 
não apenas sua interrupção, mas a devolução dos recursos recebidos com 
acréscimos de multas e correção monetária. O vereador Ari Kinor justificou ao 
vereador Alysson Garcia que sua manifestação não tem o objetivo de torcer pelo 
pior, ao contrário, está fazendo considerações para se evitar consequências futuras 
que possam agravar ainda mais nossa cornballda situação financeira. O vereador 
Alysson Garcia disse que respeita as colocações feitas pelo colega, fruto de sua 
experiência com três mandatos de vereador e um de prefeito. O vereador Ari Kinor 
disse que viveu um mandato à frente da Prefeitura de Apiaí, assegurando que a 
situação de Apiaí pode ser classificada como 'caótica', pois a municipalidade não 
tem condições de adquirir uma simples peça de reposição no valor de R$ 400 reais 
para uma máquina. O vereador Ricardo Dias lembrou que o ex-Prefeito Luciano no 
final do mandato regularizou o pagamento dos empréstimos consignados, mas que 
a partir deste ano, pelo menos na área da educação mostra-se em atraso. O 
vereador disse que os profissionais da educação estão reclamando da falta do 
pagamento dos consignados. O vereador João Paulo Cordeiro de Lima aparteou 
para dizer que na legislatura anterior este Legislativo deflagrou processo de 
cassação do mandato do prefeito Luciano Polaczek, tendo os membros da 
comissão processante manifestado pela procedência da acusação, entretanto, não 
resultou em cassação porque esgotou-se o prazo regulamentar de tramitação do 
processo, do contrário, culminaria na cassação do prefeito por falta de pagamento 
dos empréstimos consignados. Usou da palavra o vereador Paulo Tsujimoto que 
disse que ficou surpreso com a declaração do vereador Ari Kinor sobre a 
ilegalidade do emprego das devoluções dos recursos do Legislativo, sugerindo que 
os vereadores elabore um projeto de lei para possibilitar o uso desses recursos. O 
vereador Ari Kinor ressaltou que a execução dos serviços cabe precipuamente ao 
Prefeito Municipal, chefe do executivo, sendo que o uso dos recursos existentes na 
Prefeitura deve estar previsto no orçamento e sua execução se desenvolve se 
acordo com as decisões de governo tomadas pelo Prefeito. O vereador disse que 
os recursos de emenda já possui finalidade especificada e o prefeito não consegue 
desviar sua destinação, salvo de transmudar o objeto do convênio, citando como 
exemplo, pedido do valor de R$ 380 mil reais ao deputado Sergio Madaleno, para 
aplicação em infraestrutura de rua especifica. Usou da palavra o vereador Alysson 
Franco Garcia de Lima que salientou a necessidade de fazer um desfecho sobre o 
pedido de informação sobre a concessão de adiantamentos feitos na gestão 
anterior, ressaltando que cabe alguns esclarecimentos em torno do assunto. Ainda, 
o vereador ressaltou que tem observado um progressivo aumento nos orçamentos 
anuais do município de Apiaí, o que revela que os recursos ingressaram nos cofres 
públicos, razão que fez esse paralelo para mostrar que tanto o pedido do vereador 
Ari Kinor no tocante as MEl's quanto o pedido por si formulado sobre 
adiantamentos, mostra a pertinência dos vereadores acompanhar os gastos, 
porque ambos possuem questionamentos que guarda correlação, já que ostenta 
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indagações sobre destinação de recursos públicos. Lembrou que os vereadores da 
legislatura anterior, no final da gestão, aprovaram um adicional de crédito que 
supera R$ 12 milhões de reais, argumentando que no decorrer no mandato anterior 
se registrou gastos abusivos, concordando com as colocações do vereador Ari 
Kinor sobre gastos com MEl's de maneira desenfreada, contudo, diz que existiu 
empresas contratadas que efetivamente realizaram os serviços e outras que 
ficaram no campo da nebulosidade, que cabe agora a Justiça averiguar tais 
procedimentos, já que está sob investigação. O vereador, no entanto, disse que 
muitas vezes o discurso é de falta de esperança, mas que reconhece que o prefeito 
interino está priorizando o pagamento de salários, alguns compromissos estão 
ficando pendentes sim, mas que compreende a justificativa de assim proceder, 
porque necessário eleger prioridades neste momento. O vereador criticou os 
governos anteriores que poderia ter adotado postura semelhante ao governo atual, 
deveria priorizar o pagamento do funcionalismo, mas que a opção acarretou 
sacrifícios aos servidores, que tiveram que suportar atrasos e parcelamento dos 
salários. O mesmo vereador pediu para o vereador Ari Kinor que gostaria de 
acompanhar a resposta que será dada ao requerimento sobre as MEI's e de igual 
forma sobre a resposta ao seu requerimento sobre adiantamentos, num trabalho 
conjunto para apurar o desfecho dos questionamentos feito por ambos, pois isso é 
público e notório que ocorreu no mandato anterior. Também, argumentou que um 
orçamento de 04 anos, aumentando significativamente ano a ano, na sua avaliação 
seria possível atender o requerimento feito pela vereadora Joseni Barbosa na 
última sessão ordinária, que pediu a concessão da revisão inflacionária ao 
funcionalismo, porque demanda um exame mais aprofundado, pois o funcionalismo 
na sua grande maioria padece de defasagem salarial nos seus contracheques. 
Disse que o atual prefeito deve fazer estudos para verificar a possibilidade de 
conceder índice inflacionário acumulado, pois a evolução das receitas é um 
indicativo da capacidade econômica da Prefeitura. Agradeceu os vereadores João 
Paulo e Ricardo Dias, que no ano passado aprovaram projeto de lei concedendo 
percentual de 0,53% de reajuste. O vereador ainda lembrou a provocação do 
vereador Ari Kinor, aliás, discussão sadia, sobre a aplicação de recursos públicos. 
Disse que feita tais colocações, quer direcionar ao novo gesto r que será escolhido 
na próxima eleição suplementar marcada para o dia 07 de março futuro, não venha 
com negacionismo, negativismo de que não há dinheiro para nada, pois nosso povo 
já sofreu bastante por incompetência e a população não irá aceitar mais 
incompetência. Disse que quem sentar na cadeira de prefeito para governar o 
município, poderá contar com os vereadores, com os membros desta Casa de Leis 
que está disposta à ajudar o escolhido, não tem dúvida de que todos querem o bem 
do município. Disse, porém, que se acaso o novo gestor reincidir nos erros do 
passado, também tem certeza de que esta Casa de Leis tomará providências para 
corrigir a situação. Disse que neste sentido ainda não se sabe quanto tempo 
perdurará o mandato do atual gestor, presidente da câmara que ocupa 
interinamente a administração municipal, talvez fique por mais um mês ou quem 
sabe até mais até concretizar a transição, mas que o legado positivo que fica é que 
é um membro do Legislativo que governa a cidade, tem feito um trabalho honesto e 
que não tem manchado a imagem da Casa de Leis, tem procurado caminhar novos 
horizontes, regularizou o pagamento do funcionalismo e tem se esforçado para 
minimizar o sofrimento da população, salientando ainda que o mandato do atual 
colega vereador, ex-prefeito Ari Kinor se aproximou da população mais carente e 
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vulnerável, soube procurar pessoas que tivesse sensibilidade e tato para procurar 
pessoas capacitadas para auxiliar na sua gestão, reconhecendo que o atual 
prefeito também teve essa sensibilidade que reuniu seu secretariado dentro do 
próprio Quadro da Prefeitura, sendo a maioria de servidores efetivos, agentes 
sabedores dos problemas que a população atravessa. Parabenizou todos os 
servidores e secretários que estão revelando competência, especialmente aqueles 
integrantes do Quadro de Servidores Efetivo da Prefeitura, pedindo que esses 
servidores tenha oportunidade de continuar exercendo suas funções da melhor 
forma possível, pedindo bênçãos de Deus para todos vereadores, prefeito e à 
população para que saiba escolher o futuro mandatário de Apiaí. Nada mais 
havendo à tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. Levantou-se a 
sessão às vinte e duas horas e quarenta minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, 
mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor 

Presidente. .:8, L ' 
RIBEIRdBOSA· _ 
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