
ATA DA sa SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 1Sa LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021. 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (10/06/2021), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a sa Sessão Ordinária, do 1 ° período, da 1 a Sessão Legislativa, da 1Sa Legislatura, 
sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada pelo 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, horário regimental, 
presentes os vereadores AL YSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, ANDRE LUIZ 
RODRIGUES DE SOUZA, ARI OSMAR MARTINS KINOR, GILBERTO CARRIEL 
DE LIMA, JOANI CAMARGO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, 
JOSENI RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, PAULO SEITI 
FERREIRA TSUJIMOTO, RICARDO DIAS DE PONTES e SANDRO MARCIO 
COSMO. Constituído o número legal, 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 da senhora presidente, após prévia consulta ao plenário, foi 
dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da T" Sessão Ordinária, do 1° 
período, da 1a Sessão Legislativa, 1Sa Legislatura, realizada no dia 27 de Maio de 
2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes 
matérias: PROPOSITURAS: a} PROJETOS DE LEI: 231/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui o Dia do Músico no Município de Apiaí, 
Estado de São Paulo"; b). REQUERIMENTOS: 033/21 - autoria vereador Joseni 
Ribeiro Barbosa - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o sistema de 
iluminação no interior do Cemitério Municipal de Apiaí; 034/21 - autoria vereador 
Ricardo Dias de Pontes - Solicita informações ao Demutran sobre a proibição de 
desembarque de passageiros de ônibus costumeiramente feito na altura do 
depósito CONSIGÁS, na Rua 19 de Novembro, proximidades da Praça Alberto Dias 
Baptista, nesta cidade; 035/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Solicita 
informações ao Sr. Prefeito Municipal acerca da existência de projeto para criação 
de uma Subprefeitura no distrito do Lageado; c) MOÇÕES: Moção de Pesar de 
autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento da senhora FÁTIMA 
APARECIDA BORBA DA MOTA; Moção de Apoio de autoria de todos os 
vereadores ao Projeto de Decreto Legislativo n? 22/2020 em trâmite pela 
Assembléia Legislativa do Estado, que trata da sustação dos efeitos do Decreto nO 
65.021, de 19/06/2020; d) INDICAÇÕES: 080/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal determine às respectivas 
secretarias municipais, a elaboração de estudos com vistas à escolha de um 
terreno dentro do território municipal, com tamanho suficiente para fins de 
expansão urbana; 081/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal, autorize o retorno das aulas de capoeira, ministradas pelo 
Professor Jean Morato de Lima, atividades que foram paralisadas em virtude da 
edição dos Decretos Municipais de restrição por conta da pandemia do COVID-19; 
082/21 - autoria vereador Sandro Mareio Cosmo - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
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a recuperação das estradas rurais, mediante patrolamento e cascalhamento, 
notadamente a estrada de acesso ao Assentamento prof. Macedo, localizada no 
Bairro Peões, estrada do Bairro Marias e nas vias de interligação com o Bairro 
Peões, todas vias de circulação situadas no distrito de Araçaíba, neste município; 
083/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, autorizar a construção de duas lombadas estrategicamente edificadas 
em frente ao campo de futebol, próximo à Rua Belo Horizonte no Bairro Pinheiros, 
bem como, a construção de uma lombada na Rua Mário Antônio Pereira, no Bairro 
Cordeirópolis; 084/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal, a recuperação mediante patrolamento e cascalhamento, das 
ruas da Vila Paiolinho, em Pinheiros; 085/21 - autoria vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a execução de serviços de 
manilhamento na Avenida Palmitalzinho, na altura da Igreja Congregação Cristã, 
outra passando atrás da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneque, beirando a 
quadra antiga e outra logo à frente beirando a referida Avenida, próximo a casa de 
Pedro Barros, bem como na Rodovia Itararé, na altura da entrada da casa do Sr. 
Alarico Dias (saída do Bairro sentido Bom Sucesso), no distrito de Palmitalzinho; 
086/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, expeça autorização após formalidades legais para colocação de uma 
escultura/busto do saudoso Camilo Lopes de Matos, em espaço adequado na 
Praça Jonas Dias Baptista (Praça do Coreto), nesta cidade; 087/21 - autoria 
vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine a instalação de manilhamento (tubulação) em ponto estratégico na Rua 
Kintaro Kondo, rua de acesso ao CDHU 3, ao lado da Vila Nova Esperança, com 
caixa de bueiro para recepção/captação das águas pluviais advindas do CDHU 2 e 
da Avenida Hiroaki Oikawa; 088/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a recuperação das ruas do distrito do Lageado, 
estradas dos Bairros Roncador, Barro Branco e Campininha da Boa Vista; 089/21 - 
autoria vereador Joani Camargo de Almeida - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
promova as ações necessárias com vistas à construção de uma Quadra 
Poliesportiva no Bairro Queimadas, neste Município. Após, por ordem da senhora 
Presidente foram submetidos à deliberação as matérias sujeitas à apreciação na 
fase do Expediente: 1). Discussão e votação do Requerimento nO 033/21 - autoria 
vereador Joseni Ribeiro Barbosa - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal 
sobre o sistema de iluminação no interior do Cemitério Municipal de Apiaí. 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 034/21 - autoria vereador Ricardo 
Dias de Pontes - Solicita informações ao Demutran sobre a proibição de 
desembarque de passageiros de ônibus costumeiramente feito na altura do 
depósito CONSIGÁS, na Rua 19 de Novembro, proximidades da Praça Alberto Dias 
Baptista, nesta cidade. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
senhores vereadores. 3). Discussão e votação do Requerimento nO 035/21 - autoria 
vereador Ricardo Dias de Pontes - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal 
acerca da existência de projeto para criação de uma Subprefeitura no distrito do 
Lageado. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 4). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria da vereadora 
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Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento da senhora FÁTIMA APARECIDA 
BORBA DA MOTA. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 5). Discussão e votação da Moção de Apoio de autoria de 
todos os vereadores ao Projeto de Decreto Legislativo nO 22/2020 em trâmite pela 
Assembleia Legislativa do Estado, que trata da sustação dos efeitos do Decreto nO 
65.021, de 19/06/2020. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 11. USO DA TRIBUNA: Usou da palavra a vereadora Joseni 
Ribeiro Barbosa que cumprimentou todos os presentes, alegando que aproveita a 
presença do Prefeito Interino Ricardo Rubens de Assis, autorização para colocação 
de uma escultura do senhor Camilo Lopes de Mattos na Praça do Coreto, 
atendendo pedido de familiares do saudoso Camilo, da professora Janice Prestes, 
que liderou uma iniciativa entre os comerciantes da cidade para angariar fundos e 
mandar confeccionar a escultura e agora pedem autorização para colocação num 
espaço da aludida praça pública. Disse que a escultura foi confeccionada 
integralmente com recursos privados, sem ônus para os cofres públicos. Usou da 
palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que cumprimentou todos os 
presentes. Disse que fez uma indicação para saber sobre a situação da cidade de 
Apiaí sobre perímetro urbano, almejando uma expansão urbana organizada, 
lembrando que o preço dos terrenos no perímetro urbano é bastante elevado, ao 
contrário do que se observa noutras cidades como Capão Bonito, Itapeva e outras, 
onde o preço de terrenos são acessíveis àqueles que pretendam construir, 
afirmando que em Apiaí as pessoas se deparam com enormes dificuldades para 
alcançar seus objetivos no que tange à edificação de moradias próprias, por isso 
que apresentou a indicação sugerindo que a municipalidade encontre terrenos que 
atenda tais requisitos visando estabelecer como áreas de expansão urbana para 
ampliar a cidade e propiciar novos projetos de construção para particulares e para 
empreendimentos públicos. Disse que reconhece que o momento é inoportuno 
porque o prefeito interino está no final do mandato, que provavelmente teria 
acolhida na gestão do prefeito interino, pois o intuito é fazer a cidade crescer com 
possibilidade da cidade ser considerada turística. Parabenizou o atual Secretário 
Municipal de Obras, senhor Maurinho, que está fazendo o possível e o impossível 
para recuperar as estradas e ruas sem pavimentação, lembrando que foi 
conquistado algumas parcerias que estão contribuindo com as medidas de 
restauração de ruas e estradas. O orador lembrou ao prefeito que algumas pessoas 
estão disponibilizando caminhões para fazer o transporte de material para 
recuperar nossa malha viária. O vereador lembrou que recebeu reivindicações de 
moradores da Vila Santa Terezinha, mas que outros vereadores também 
receberam igual solicitação, para consertar a ponte de ligação entre Cordeirópolis e 
Vila Santa Terezinha, pois a ponte está perigando ruir e causar acidentes. O 
mesmo vereador ressaltou o recebimento de resposta a requerimento sobre 
contratos de locação de imóveis pagos pela Prefeitura de Apiaí, criticando alguns 
valores elevados como a creche do Encapoeirado que aproxima-se do valor de 
R$ 4.000,00 mensais. Também apontou que o aluguel do imóvel pertencente ao 
Lar Batista que abriga uma creche no Alto da Tenda, antes o imóvel alugado era de 
R$ 1.500,00 e transferiu-se para um imóvel no valor de R$ 3.500,00 mensais, 
sugerindo que os vereadores devem manter maior fiscalização sobre o assunto. O 
vereador disse que irá verificar os vencimentos desses contratos, sugerindo que a 
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Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos fique atento para melhorar a negociação 
desses valores por ocasião de efetuar aditamentos de renovação. Ainda, apontou 
valor elevado do imóvel que abriga o Departamento de Vigilância Sanitária de 
quase R$ 5.000,00 mensais, classificando como um absurdo tais valores em 
descompasso com o valor imobiliário aplicado na cidade. Também, condenou o 
valor de R$ 1.500,00 por mês num imóvel da creche do distrito de Palmitalzinho, 
onde o imóvel encontra-se bastante deteriorado, com chuvas no interior do imóvel, 
paredes com rachaduras, sugerindo mudança de imóvel. O vereador disse que 
houve um pontapé inicial no tocante ao levantamento da regularização dos terrenos 
no Assentamento Professor Macedo, no Bairro Caximba, lembrando que já fez 
alguns contatos com o INCRA pedindo a entrega de títulos de domínio aos 
ocupantes no Assentamento. Pediu o apoio dos demais vereadores. Disse 
aproveitar a presença do prefeito municipal, para pedir que os advogados da 
Prefeitura faça um trabalho em parceria com o ITESP no intuito de buscar 
regularizar os imóveis sem documentação na cidade, bairros e distritos. Agradeceu 
o apoio do vereador Alysson, ambos em visitas à zona rural, lutando pela 
valorização dos interesses da zona rural. Reiterou agradecimentos ao companheiro 
de vereança que tem sido um colega de todas as horas. Usou da palavra o 
vereador Joani Camargo de Almeida que cumprimentou todos os presentes, 
saudou os pares, o prefeito presente e todos que assistem pelas redes sociais. 
Disse que esteve, na última segunda-feira no Banco Bradesco, onde se deparou 
com uma fila enorme, pessoas aguardando a sua vez para acessar o caixa. Disse 
que a maioria era de aposentados, aguardando a ajuda de apenas 01 (um) 
atendente, pessoas aglomeradas. O vereador disse que o Banco deveria 
disponibilizar número maior de atendentes, cobrar do banco Bradesco que atenda 
melhor sua clientela. O vereador pediu ao prefeito uma maior atenção para atender 
as indicações dos vereadores, principalmente a recuperação das estradas rurais, 
estrada de acesso à Queimadas, mediante cascalhamento, inclusive, coloca-se à 
disposição da prefeitura um trator que lhe pertence para espalhar o material 
lançado na estrada. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que 
cumprimentou todos os presentes. O vereador aproveitou a presença do prefeito 
para cobrar resposta aos seus requerimentos, citando pedido para justificar a 
precariedade do sistema de iluminação pública na zona rural. Agradeceu a resposta 
dada ao requerimento sobre zoneamento para plantio do trigo, o que propicia a 
contratação de seguros agrícolas, isso atrairá mais investimentos à população, pois 
o município é preponderantemente agrícola, agora com a possibilidade de cultura 
do inverno como trigo e soja. Agradeceu o prefeito. Pediu ao prefeito uma atenção 
maior para as estradas, citando a estrada do Barro Branco, Campininha da Boa 
Vista, onde concentra pessoas idosas, socorro prestado através do SAMU. 
Comunicou ao prefeito o atendimento a uma antiga demanda para instalação de 
Academia ao Ar Livre no distrito de Lageado, autorizado pelo Secretário Cauê 
Macris. Disse que irá visitar órgãos estaduais na busca de mais recursos, através 
de parlamentares do PSL que estão colocando recursos para o município. Disse 
que acima de tudo pensa no município, não só nos interesses pessoais. Disse que 
é apartidário e busca se alinhar com todos com os representantes, desde que se 
disponha à oferecer ajuda para nosso município. Disse que no próximo ano 
acredita ser um ano de bençãos para Apiaí, pois um ano politico onde se destinará 
maiores recursos. Acredita que o Governo irá injetar recursos na região, 
mencionando que o Governo do Estado tem R$ 67 bilhões para investimentos e 
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acredita que Apiaí receberá uma parte desses recursos, sugerindo a elaboração de 
projetos arrojados 'pensar grande, pois nossa cidade merece'. Disse que na 
legislatura anterior, os vereadores conseguiram trazer R$ 19 milhões de reais de 
recursos na forma de emendas parlamentares, valores elevados e que trouxeram 
progresso para a cidade, distribuído em saúde e várias outras áreas. Disse que por 
sua iniciativa conseguiu R$ 600 mil reais para custeio da saúde. Mencionou que o 
Postinho de Saúde foi ampliado graças à recursos obtidos por seu intermédio. Citou 
que em todas as áreas do Município possui recursos originário de seu trabalho. 
Disse que tem uma vida limpa sem qualquer mancha na sua vida política. Disse 
que 'não tem espaço para mentiroso na politica, hoje é muito forte ações de 
combate à corrupção. Agradeceu o deputado Alex Madureira pelo compromisso 
assumido com nosso município. Reafirmou a necessidade de recuperar as estradas 
rurais, pois devido a precariedade das estradas, hoje demora cerca de uma hora e 
dez minutos para chegar até o Palmitalzinho, o que significa economia para os 
cofres públicos. Deixou mensagem para que as pessoas não se aglomerem, o 
momento não é para festas e o hospital está lotado de pessoas infectadas por 
Covid-19, em boa parte contaminadas por causas que poderiam ser evitadas. 
Parabenizou prefeito, secretário de saúde e profissionais da saúde de Apiaí, pois 
apesar de não saber precisar os números, mas tem conhecimento de que nosso 
município é um dos que mais vacinaram proporcionalmente no Estado de São 
Paulo, o que demonstra eficiência na gestão. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva que cumprimentou todos os presentes. O vereador endossou as 
palavras do vereador Joani Camargo sobre as longas filas formadas para acessar 
os caixas do Banco Bradesco, alegando que o banco não considera os usuários 
como clientes, pois a maioria são aposentados e o banco é a instituição que 
apenas opera os pagamentos, considera como uma espécie de favor aos 
beneficiários. O vereador disse que assistiu um vídeo postado por Stela Dorini, 
diretora da vigilância sanitária de Apiaí, onde ressalta o crescente número de casos 
de pessoas infectadas pelo coronavirus, argumentando que Itapeva intensificou as 
medidas restritivas, o noroeste do Estado de São Paulo também, enfim, várias 
outras regiões estão enfrentando agravamento dos casos, questionando o prefeito 
municipal sobre as medidas que serão adotadas em Apiaí. O mesmo vereador 
disse que na trezena de ontem, o padre teria afirmado que regressando da zona 
rural, num determinado bar havia quase 300 pessoas sem máscaras. Disse que a 
maioria das pessoas não respeita as determinações sanitárias e quem arca com as 
consequências são os estabelecimentos de saúde, como hospitais e unidades de 
saúde local. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de Lima que 
cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a presença do público, a audiência 
dos internautas que acompanha a sessão. Disse aproveitar a presença do prefeito 
para pedir ao responsável da empresa contratada para manutenção e instalação de 
iluminação pública no município, para que faça a instalação de iluminação na 
escadaria que liga os bairros Cordeirópolis-Nosso Teto, uma indicação feita no 
inicio do mandato e que terá a função de diminuir o fluxo de pessoas mal 
intencionadas, reduzir o tráfico de drogas que é realizado no local. Disse que 
religiosos tem medo de usar a escadaria durante o período noturno para ir até as 
igrejas por conta da falta de iluminação e ser um lugar perigoso. Disse que na data 
de hoje fez uma indicação para instalar uma lombada na Rua Belo Horizonte, em 
Pinheiros, e também na Rua Mario Antonio Pereira, ligação do Nosso Teto à 
Cordeirópolis, rua intransitável, mas através do seu trabalho e do vereador Jorge 
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Pingas, conseguiram lajotar aquela rua dando melhores condições aos moradores 
daquela rua, mas que hoje os motociclistas transitam em alta velocidade, o que 
pode causar acidentes. Parabenizou o prefeito pela atitude em comparecer à 
sessão para ouvir as queixas dos vereadores. Pediu atenção do responsável pelo 
Demutran. Parabenizou o trabalho feito na Rua David Carlos Macknight, pediu a 
continuidade dos reparos e a continuidade do recapeamento na rua. Pediu que 
transmitisse agradecimentos aos funcionários da Prefeitura pela execução dos 
serviços naquela rua e na rua de acesso ao Velório, proximidades do Cemitério, o 
que rendeu agradecimentos do senhor Joãozinho, proprietário da Organização 
Social de Luto. Disse que não há necessidade de terceirizar mão-de-obra, pois são 
servidores competentes e que trabalha com vontade, mas dependia de valorização, 
agora com o reconhecimento dado pelo atual prefeito, estes trabalham com 
determinação. Conclamou que a população de Apiaí escolha o melhor candidato 
para administrar o município nos próximos 3 anos e meio, augurando que Deus 
ajude à escolher um candidato que esteja preparado, dar continuidade ao trabalho 
do atual prefeito e que vença aquele que esteja mais preparado. Recomendou que 
ninguém entre nos insultos proferidos nas redes sociais, pois disse que na data de 
ontem foi atingido nas redes sociais, pessoas de um grupo politico atacou sua 
pessoa com medo porque parece que vão perder às eleições, lançaram ataques 
contra sua pessoa que nem é candidato, insultando-o, falaram que "o vereador 
deixou de dar remédio para pedir lombada". O vereador disse que o papel do 
vereador é atuar em todas as necessidades da população. Disse que o grupo 
politico de desafetos que lançaram essas calúnias são todos de um mesmo grupo, 
mas adiantou que já encomendou uma caixa de dipirona para esses desafetos 
tomar 'porque tem certeza de que a cabeça dessas pessoas vão doer no dia 04 de 
julho, e vai doer bastante', encerrando seu pronunciamento. Usou da palavra o 
vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os presentes. 
Agradeceu a presença do ex-vereador Tiago do Néio, bem como agradeceu a 
presença do prefeito interino Ricardo Assis. O vereador lembrou o prefeito sobre a 
visita que fizeram ao Diretor do DER de Itapetininga, onde ficou acertado a 
instalação de 03 (três) lombadas, em pontos estratégicos, na Av. Castelo Branco, 
em Pinheiros, acreditando que em breve serão instaladas tais lombadas, já que 
estabeleceu-se um compromisso e parceria com o dirigente estatal. O vereador 
disse que está sofrendo uma cobrança da população, principalmente depois do 
acidente fatal que ceifou uma vida, talvez pudesse ter sido evitado se contava com 
uma lombada naquele lugar. Também, disse aproveitar a presença do prefeito para 
pedir providências para dar uma solução para o descarte de resíduos sólidos, o 
chamado 'lixáo, em Pinheiros, que está gerando problemas para os moradores, 
situação de fácil resolução. Também, a rua ao lado da Vila Nova Esperança, objeto 
de indicação apresentada nesta sessão, pediu a atenção do prefeito para pedir um 
manilhamento para receber as águas originárias do CDHU 2. Lembrou que a 
instalação da tubulação feita na Vila Nova Esperança, foi fruto de um trabalho 
politico do vereador na última gestão, onde através de recursos devolvidos por este 
Legislativo adquiriu-se manilhas para fazer a tubulação e, agora, na atual gestão, o 
prefeito interino deu continuidade para concluir o serviço. O vereador disse que no 
mandato anterior não foi possível terminar, agora, lembrou o compromisso do 
prefeito em interditar a rua e efetuar a conclusão imediata. O vereador, 
parafraseando o vereador Bicudo, endossou as palavras do vereador Bicudo no 
tocante ao descaso da instituição bancária Bradesco, a instituição financeira que 
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mais lucra no País e que trata seus clientes com a falta de consideração verificada 
na agência de Apiaí, onde os usuários permanecem horas e horas esperando em 
intermináveis filas, ao relento sob chuva e sol, próximos uns dos outros em plena 
pandemia, enquanto que o banco deveria disponibilizar mais funcionários para 
oferecer atendimento à sua clientela. Disse que os bancos diminuíram o horário de 
atendimento, diminuiu o número de funcionários. Sugeriu uma reunião dos 
vereadores com os gerentes de bancos para cobrar uma estrutura mais apropriada 
e à altura das necessidades da clientela. O mesmo vereador concordou com o 
discurso do vereador Alysson, onde pontuou a necessidade de se estabelecer 
parcerias entre as prefeituras vizinhas para alcançar serviços de interesse comum, 
pois esteve no distrito de Palmitalzinho no último domingo, pode constatar a 
realização de serviços no distrito, fruto de parcerias, sugerindo que os municípios 
consorciados obtenham autorização legislativa de suas respectivas câmaras 
municipais para realizar serviços em forma de parceria, pois os municípios estão se 
deparando com enormes dificuldades financeiras. Agradeceu a presença do 
prefeito e os serviços de limpeza dos CDHU 1, 2 e 3, pedindo a manutenção da 
limpeza nesses locais. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que 
saudou todos os presentes. O vereador disse que um dos assuntos é a fila gerada 
nos bancos, pois dias atrás estava em sua casa quando recebeu um telefonema do 
vereador Joani Camargo, queixando-se do atendimento dispensado pelos bancos 
no atendimento da sua clientela, onde ficam aguardando por longo período o 
acesso no interior das agências e depois o atendimento pessoal dos funcionários, o 
que reflete descaso por parte de tais instituições. Disse que infelizmente os 
vereadores cometem equívocos, pois disse que a regulamentação na questão de 
atendimento e critérios de funcionamento cabe ao Banco Central. Disse que esteve 
conversando com o departamento jurídico da prefeitura, pedindo Interferência para 
tentar minimizar esse problema. Apontou que os bancos estão se preocupando 
exclusivamente com questões financeiras. Pediu que o prefeito chame todos os 
gerentes para tentar amenizar essa situação, pois as reclamações são recorrentes 
sobre o descaso das agências bancárias, conclamando a atenção do prefeito para 
intermediar uma solução favorável aos usuários do sistema bancário na cidade de 
Apiaí. Também, pediu o apoio da Presidente da Câmara. O orador classificou como 
um verdadeiro absurdo essa situação no atendimento das agências bancárias. O 
vereador elogiou o setor de convênios da Prefeitura, pois pessoas capacitadas tem 
à disposição, mas que falta estrutura para que esses servidores possam trabalhar. 
No tocante a falta de CND onde o vereador Alysson pediu maior atenção do 
Departamento de Convênios, refutou a afirmação para dizer que, na verdade, essa 
tarefa está mais afeta à contabilidade e finanças, não propriamente ao setor de 
convênios. Referindo-se as colocações do vereador Ricardinho Dias, no sentido de 
que os vereadores no mandato anterior conquistaram R$ 19 milhões para o 
município, ressaltou que os vereadores na ânsia de atrair recursos, por vezes 
falham quando não consegue assinar os convênios por falta de CND. Pediu 
atenção do setor contábil em manter o setor de convênios sempre informado sobre 
a regularidade fiscal, para evitar esses desencontros. O vereador disse que o setor 
de convênios conta com três funcionários exemplares, Wagner Arcanjo, Luciana e 
Adriele, altamente capacitados e eficientes, mas falta estrutura adequada para um 
melhor aproveitamento de suas potencialidades, acrescentou. Disse aproveitar 
também a presença do prefeito municipal, para cobrar que a Garagem Municipal dê 
uma atenção maior para as aspirações do Bairro Caximba, pois recentemente 
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esteve visitando o bairro e percebeu que as estradas estão bastante danificadas, 
carece de uma melhor atenção e pediu que o prefeito mande uma equipe para 
restaurar as condições das estradas, sugerindo que a equipe fique, pelo menos, 
uma semana para recuperar as estradas da localidade. Também, pediu ao prefeito 
uma consideração sobre a retomada dos treinos no estádio municipal, pois os 
internautas estão reclamando de que não há autorização para treinos no campo da 
cidade, mas que os campos de Araçaiba e outros povoados estão sendo usados, o 
que gera um descompasso entre os desportistas da cidade e da zona rural, criando 
uma revolta destes contra os vereadores e prefeito. Disse que isso é perceptível 
nas redes sociais. O vereador sobre a Moção contra a contribuição dos 
aposentados liderada pelo vereador Alysson, disse que o governador está tirando 
de todos os lados, pois diminuiu repasses para os hospitais e aumentou a 
contribuição previdenciária dos aposentados, mas isso reflete erros nos gastos do 
governo estadual, pois estudos apontam que o Estado irá fechar o exercício 
financeiro com déficit de R$ 10 bilhões de reais, o que obriga o Governo à retirar de 
outras fontes para compensar as perdas. O vereador parabenizou a iniciativa do 
deputado Ricardo Madalena, da Assembléia Legislativa, pois nesta semana os 
deputados estaduais aprovaram projeto de sua autoria que permite que as 
emendas de origem dos parlamentares sejam pagas, desde que haja 
voluntariedade do deputado, em prol das ações da saúde pública, medida essencial 
neste momento de grave crise sanitária, transformando 100% das emendas em 
compra de vacinas, num equivalente a quase R$ 500 milhões de recursos, 
cooperando sobremaneira no combate à pandemia. Parabenizou a iniciativa do 
deputado particularmente neste momento, agradecendo os deputados que votaram 
à favor do projeto. O vereador também cumprimentou o senhor 8etinho Alencar, 
pessoa que leva o nome de Apiaí para outros municípios, que reivindica um posto 
de Embaixador do Turismo, sem remuneração, mas que mostra sua disposição em 
ser um representante voluntário do município perante, cuja eleição irá ocorrer até o 
dia 27 deste mês. Parabenizou a atitude do cidadão. Cumprimentou o ex-vereador 
Tiagão, Zé Camilo, sugerindo à presidente da câmara que apresente um projeto de 
lei autorizando a instalação da escultura do saudoso Camilo Lopes na Praça do 
Coreto. Usou da palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que saudou 
todos os presentes. Cumprimentou os internautas e demais participantes. Disse 
que tem apresentado requerimentos de informação e na medida que vai recebendo 
resposta sente o dever de informar à população. Disse que apresentou 
requerimento pedindo informação sobre adiantamentos desde 2017, colocando o 
material à disposição de cada vereador. Fez um paralelo rápido sobre o assunto. 
Concordou com as palavras proferidas pelos oradores que lhe antecederam que 
propugnaram pela relevância do Setor de Convênios que simboliza o coração da 
Prefeitura no que tange ao recebimento de recursos, a preocupação quanto a 
regularidade fiscal da Prefeitura em permitir a obtenção da CND para viabilizar 
recebimento de convênios, setor que precisa ser equipado para melhor condições 
para exercer o trabalho, que na sua avaliação deve constituir uma preocupação 
constante do ocupante do cargo de Prefeito. Enfatizou que muitas CNDs são 
derivadas de erros administrativos, citando como exemplo, a realização de 
adiantamentos errôneos, feito em nome de servidores sem vinculo efetivo com a 
Prefeitura, não pode ser em nome de funcionário comissionado, o adiantamento 
deve ser gasto em despesas eventuais, não pode ser criado demandas para usar o 
adiantamento. Disse que no ano de 2017 foram gastos mais de R$ 500 mil reais, 
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sendo que cada adiantamento varia de R$ 3 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil, enfim, uma 
série de adiantamentos de elevados valores. Disse que adiantamento, geralmente, 
são de recursos próprios, com exceção daquelas secretarias que tem recursos 
vinculados. Disse que no ano de 2018, foram gastos R$ 678 mil reais, sendo que 
mais de 40 adiantamentos dentro do mesmo mês, com adiantamentos que 
cumularam mais de dois adiantamentos num mesmo dia. Disse que ocupou posto 
de Secretário Municipal do Governo Ari Kinor, onde inúmeras vezes teve que viajar 
com seu veiculo próprio, porque por ordem do prefeito os adiantamentos eram bem 
regrados, os servidores "não estavam ali para deitar e rolar ... ". Disse que no ano de 
2019 foram gastos à esse título R$ 619 mil reais, ressaltando que tem valores 
exagerados. Disse que está trazendo essa questão porque está para ser discutido 
em breve neste plenário, as contas do prefeito anterior e constitui desejo que o ex 
prefeito se justifique, especialmente em relação à tais despesas. Disse que no ano 
de 2020, último ano de mandato, diminuiu para R$ 250 mil no ano. Disse que no 
ano de 2021, desde janeiro até o mês de maio, não chegou o valor de R$ 15 mil 
reais de adiantamento, provavelmente não chegará à R$ 50 mil reais no ano. 
Agradeceu a disponibilidade em encaminhar a documentação para que os 
vereadores façam uma análise. Disse que essa espécie de controle é relevante, 
porque se o Executivo errar também contamina o Legislativo que não cumpre seu 
papel de fiscalizar. Disse que colocou em pauta, porque houve a devolutiva por 
parte do Executivo, e porque o assunto coincide com a votação das contas anuais 
do ex-prefeito. O vereador manifestou sua concordância com as palavras proferidas 
pelo vereador Ari Kinor sobre o empenho dos deputados estaduais em alocar 
recursos para aquisição de vacina para combate ao Covid-19, mencionando que os 
deputados estão abrindo mãos dos valores de emendas individuais para canalizá 
Ias para compra de vacinas. O vereador aproveitando a presença do prefeito, pediu 
que este faça gestão no intuito de obter vacinas para efetuar em vacinação em 
massa dos habitantes de Apiaí, especialmente porque teremos eleições 
suplementares, ao lado de 07 municipios que terão eleições novas para prover os 
cargos majoritários. Pediu apoio do prefeito em mobilizar-se com as autoridades de 
outras esferas, visando que o eleitor exerça seu direito democrático de ir às urnas 
com certa tranquilidade. Disse que isso é um direito do cidadão e um dever do 
Estado. Pediu o apoio de todos para alcançar esse objetivo, por causa das eleições 
e que trará um conforto moral e psicológico aos eleitores. Ainda, o mesmo vereador 
disse que em relação ao magistério, o Governo do Estado está desrespeitando o 
professorado, muitos desses desempenha duas funções no magistério por absoluta 
necessidade, isso não é por bonito, porque o salário não é suficiente para manter a 
família. Disse que os professores faz 10 anos que não sabe o que é aumento 
salarial. Disse que no ano de 2008, ingressou como professor do Estado, 
oportunidade que adquiriu um veiculo zero quilômetro, hoje com o salário não 
consegue pagar o equivalente a % de um veículo. Disse que o governo do estado 
está aumentando a contribuição dos aposentados, sendo que agora com a PEI o 
professor terá que trabalhar o dia todo, não conseguindo acumular duas atividades 
simultâneas. O vereador pediu a revisão urgente do Estatuto do Magistério e 
formulação de uma nova carreira, mediante flexibilizar os horários de HTPC e as 
horas dos professores, permitindo acumular com o Estado e não perder o concurso 
público por meio do qual ingressou no serviço. Usou da palavra, à convite da 
presidência, o prefeito interino vereador Ricardo Rubens de Assis, presente na 
sessão. Cumprimentou todos os vereadores, saudou o público presente, 
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internautas e ouvintes da rádio. Cumprimentou os moradores do Assento da 
Caximba, Zé Camilo, Diogo, Tiago do Néio, disse que agora está faltando pouco 
para finalizar a gestão. Disse que assumiu a Prefeitura de Apiaí com várias 
dificuldades financeiras, contudo, procurou na medida do possível atender à todos, 
sem qualquer distinção. Maquinários quebrados e outros entraves que prejudicam 
uma boa gestão, com caixa zerado e apenas com 19 dias foi feito pagamento com 
folha integral, incentivando o servidor e dando dignidade à todos. Agradeceu os 
vereadores pela devolução dos recursos para consertar máquinas (patrol), que 
havia vários anos fora da cidade. Disse que daqui uns 10, 12 dias estará trazendo 
um pá carregadeira que estava numa oficina em Itapeva, também com o apoio da 
Câmara Municipal. Agradeceu novamente os vereadores. Disse que, apesar de 
novato na politica, assumiu a prefeitura e tem desincumbido da melhor forma. De 
janeiro até agora, recuperou além dos maquinários as estradas, somente não está 
em condições plenas por falta de caminhões. Agradeceu à equipe de secretários 
municipais, todos estão dando o seu melhor. Mencionou o Secretário Maurinho, 

,-----" que tem se mostrado um guerreiro, tem feito um valioso trabalho. Disse que tem 
usado redes sociais para divulgar seu trabalho, mas os habitantes estão 
reivindicando melhorias nos seus bairros, nas suas ruas, porém, não tem sido 
possível realizar todas as demandas. Disse que todos estão dando o seu melhor, a 
cada dia a administração está avançando em várias melhorias, citando 
Encapoeirado, Pinheiros 2, Queimadas, em todos os lugares e de acordo com os 
pedidos formulados pelos vereadores. Disse que em breve estará fazendo um 
trabalho de recuperação no Palmitalzinho, no Bairro Bom Retiro. Disse que tem 
atendido à todos e com resultados positivos. Disse que acompanha as criticas no 
facebook e também os elogios. Agradeceu o secretariado, pois sem a equipe bem 
escolhida com certeza não teria alcançado tais resultados. Disse que nos próximos 
30 dias estará procurando fazer mais ações. Em relação ao pedido da vereadora 
Joseni, disse que está pedindo que a Elektro disponibilize meios para refazer a 
ligação do sistema de fornecimento de energia e iluminação no interior do 
Cemitério. Em relação ao pedido de banheiros no Cemitério do Lageado, confessou 
que não tomou conhecimento, mas irá se inteirar e ver o que será possível realizar 
nos próximos dias, no resto de gestão. Disse que em relação à CND, pois tem sido 
muito cobrado, deputados que tem pedido fazer a regularização. Disse que na 
próxima semana, a CND estará liberada, a CRF também já está liberada, e com a 
regularização o Município estará apto à receber recursos advindos de convênios e 
emendas parlamentares. Disse que conseguiu reduzir adiantamentos 
significativamente. Adiantou que em breve recursos obtidos estará ingressando nas 
contas do Hospital. Pediu encarecidamente aos habitantes de Apiaí que se 
previnam, evite aglomerações e circular de maneira consciente. Disse que a 
situação do Hospital de Apiaí é bastante precária, o administrador para conseguir 
vagas está tendo que interferir mediante deputados, DRS de Sorocaba, tudo com 
bastante dificuldade. Pediu que as pessoas se cuidem. Disse que está procurando 
obter mais vacinas para imunizar um maior número de pessoas. Disse que amanhã 
tem uma audiência no Palácio do Governo e irá transmitir esses pedidos. O orador 
também disse que conseguiu mais 02 (dois) canais de TV aberta para que os 
habitantes de Apiaí possam ter mais opções, mencionando que será o SBT HO e 
Record HD. Também disse que estava nos seus planos conceder uma revisão 
salarial nos vencimentos do funcionalismo, com perspectivas de conceder reajuste 
em torno de 4% até 7% de correção, mas que em função do período eleitoral está 
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assunto, valorização da carreira do magistério, equiparação salarial dos docentes - 
PEB I, primeiro ciclo da educação que ganha menos que os professores da PEB li, 
todas questões que o Legislativo de Apiaí tem condições de discutir. Condenou a 
propositura Escola Sem Partido, indicou novas temáticas para discussão dos 
vereadores. Disse que os assuntos que devem ser abordados pelos professores 
em sala de aula, na verdade são ditados por formuladores da Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC, sendo que o professor muito pouco pode extrapo!ar 
tais assuntos já previamente determinados, pensadores, doutores, pós doutores, 
filósofos, sendo que no Estado também tem a base e no Município tem seu 
desdobramento. Terminou com a frase: "não existe neutralidade no pensamento", 
pois todas as posturas e pensamentos acaba tendo uma parcialidade. Usou da 
palavra o senhor Paulo Gomes Rodrigues que cumprimentou todos os presentes. 
Afirmou que seria breve nas palavras, pois costuma ser claro e objetivo naquilo que 
pretende colocar. Disse que integra o PDT - Partido Democrático Trabalhista, 
ocupa o cargo de presidente. Afirmou que sempre está em contato com lideranças 
politicas, organizações e movimentos sociais, mencionando que conversa com 
frequência com os assentados. Disse que os assentados a um bom tempo vem 
pedindo orientação sobre como proceder em relação a alguns pontos, enfatizando 
que considera-se como um democrata, nessa qualidade procura dialogar todos os 
assuntos e com todos os interessados, inclusive, todos os assuntos mesmo 
àqueles levantados pela professora Marcelle. Disse que vários assentados tem 
procurado para pedir a regularização dos títulos de domínios das frações 
delimitados e entregues pelo INCRA para cada ocupante. Disse que os assentados 
também pedem assistência técnica, possuem um projeto agroecológico, mas não 
tem um profissional. Disse que essa Casa concentra várias lideranças partidárias, 
sabe que o assunto cabe ao INCRA, definir sobre a questão da titulação, que 
possui regramento, mas que as colocações tem a pretensão de apenas abrir a 
discussão. Disse que convive com todos, possui posições contrárias e outros 
favoráveis. Afirmou que sua história se confunde com o desejo de ter uma 
legitimação possessória. Lembrou que quando criança, seu pai já falecido, recebeu 
a visita de um funcionário do governo pedindo que fizesse um asseiro nas divisas 
do terreno, porque ia passar um avião e definir os limites da propriedade. Seu pai 
faleceu, o terreno foi vendido, seu sucessor também esperou a titulação e isso não 
aconteceu, alegando que tem para sí a existência de interesses escusos, 
internacionais que dificulta a regularização fundiária em terras no Brasil, pois o pais 
é rico em minérios, dada as dificuldades pelas quais se depara os interessados. 
Citou as dificuldades de investir em terrenos que não pertence ao Poder Público e 
nem à particulares, pois é indeterminado o domínio de terras na região. Disse que 
perfi lha-se àqueles que se posiciona com aqueles que quer debater o assunto, pois 
reconhece que muitos prefere não debater, se escusa, preferem se calar. Disse que 
se coloca para os colegas do Assentamento que a tempo reivindica a 
regularização. Pediu que a Secretaria Municipal de Agricultura tem que oferecer 
uma assistência técnica mais efetiva, inclusive, tem que aumentar os recursos 
públicos municipais dirigidos para a agricultura. Disse que a crise é brutal, está se 
aorofundando tudo indica uma convulsão social e não se sabe onde parar. 
Reconheceu 'que estamos numa região rica, com potencial para agricultura, 
psicultura, mas não tem apoio técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, sendo 
que os produtores que geram milhões e milhões de riquezas e não avança no setor. 
Disse que gosta de estar integrado com as lideranças politicas, oferecendo apoio 
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ao cidadão. Pediu maior praticidade e objetividade, fazer o jogo andar, colocando 
se ao dispor para os debates e questionamentos, finalizando-se o pronunciamento. 
Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que agradeceu as 
colocações do Paulo Gomes e da Professora Marcelle, por ter trazido para debates 
os assuntos abordados por ambos. Disse que conversou com a professora Marcelle 
pessoalmente, que transmitiu suas justificativas em apoiar o projeto proposto. Disse 
que representa a população, agrada alguns e desagrada outros, como é natural na 
democracia. Agradeceu a presença, franqueando o debate e a liberdade de usar da 
tribuna na Câmara, espaço aberto à todos para colocar suas idéias e defender seus 
pontos de vista. O vereador Ari Kinor convidou o cidadão Paulo Gomes para 
debater o orçamento anual e diretrizes orçamentárias que está em debates nesta 
Casa, especialmente em relação aos assuntos ligados à Secretaria de 
Agropecuária. A vereadora Joseni Barbosa, agradeceu a presença de todos, 
especialmente da Professora Marcelle e do senhor Paulo Gomes pelo 
comparecimento e uso da palavra. Os senhores José Camilo, Beto Alencar e outros 
presentes. Convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se 
realizar no dia 24 de Junho de 2021, no horário regimental. Levantou-se a sessão 
às vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, 
mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor 
Presidente. 
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