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ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, REALIZADA EM 26 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 
 
 
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, a Câmara Municipal 
de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, a 80ª Sessão 
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, sob a presidência do 
vereador Daniel Oliveira Rosa e secretariada pelo vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima. Às dezenove horas, horário regimental, presentes os vereadores Anderson 
Santos Roza, André Luiz Rodrigues de Souza, Daniel Oliveira Rosa, Everson 
Leonardi de Paula (Polaco Moura), João Paulo Cordeiro de Lima, José Luiz Pereira 
de Oliveira Pedroso, Leondeniz Carneiro de Oliveira,  Marins Cruz dos Santos,  
Ricardo Dias de Pontes e  Vanderlei Borges de Lima. Ausente apenas o vereador 
Jorge Vanderlei Pingas. Constituído o número legal, o senhor presidente declarou 
sob a proteção de DEUS aberta a sessão. Antes do expediente, o vereador 
Vanderlei Borges de Lima, 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 79ª Sessão 
Ordinária,  realizada no dia 12 de Novembro de 2020. Ainda, por determinação do 
senhor Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
PROJETOS DE LEI: 187/20 – autoria vereador Vanderlei Borges de Lima – 
“Dispõe sobre o acesso via internet às sessões públicas realizadas no âmbito dos 
procedimentos licitatórios municipais; 195/20 – autoria vereador José Luís Pereira 
de Oliveira Pedroso – “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”; 200/20 – 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima – “Institui a Semana de Prevenção 
da Saúde do Homem no Município de Apiaí e dá outras providências – Novembro 
Azul.”; 201/20 – autoria Prefeito Municipal – “Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Apiaí para o exercício de 2021”; 203/20 – autoria Prefeito Municipal – 
“Dispõe sobre ratificação da Resolução nº 004/2020 da Assembleia Geral do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAUDE”; 
b). REQUERIMENTOS: . Requerimento de constituição de Precedente Regimental, 
apresentado pelos senhores vereadores com o seguinte teor: “O Presidente da 
Câmara Municipal de Apiaí pode comunicar o plenário, em Sessão Legislativa, 
seu afastamento ´ex officio´ e cautelar do cargo e de suas funções de 
Presidente para que possam os demais vereadores apurar a verdade dos 
fatos a ele imputados, assumindo, de forma interina o Vice-Presidente”; . 
Requerimento de autoria do vereador Leondeniz Carneiro de Oliveira, pedindo a 
reassunção do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Apiaí; . Requerimento 
nº 033 de 2020 – autoria vereador Daniel Oliveira Rosa – Requer seja oficiado ao 
Governo do Estado de São Paulo, manifestando-se contra a previsão do 
fechamento de 574 Casas de Agricultura em todo o Estado e também contra o 
fechamento de mais da metade dos Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) e 
Escritórios de Defesa Agropecuária das 80 unidades em funcionamento 
atualmente; c). INDICAÇÕES: 103/20 – autoria vereador José Luis Pereira de 
Oliveira Pedroso – Indica ao Sr. Prefeito Municipal e à Sra. Secretária Municipal de 
Educação, viabilize a manutenção do funcionamento das instalações da antiga 
Escolinha desativada do Bairro Fazenda Santa Rosa, como Centro Comunitário 
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mantido pela Prefeitura de Apiaí no local, a fim de servir para reuniões e eventos da 
comunidade; 104/20 – autoria vereadores Daniel Oliveira Rosa e Marins Cruz dos 
Santos – Indica ao Sr. Prefeito Municipal  à Secretária Municipal de Educação, a 
conclusão das obras de reforma da Creche do Bairro Queimadas, neste município. 
Correspondências Recebidas de diversos: 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 de constituição de 
Precedente Regimental, apresentado pelos senhores vereadores com o seguinte 
teor: “O Presidente da Câmara Municipal de Apiaí pode comunicar o plenário, 
em Sessão Legislativa, seu afastamento ´ex officio´ e cautelar do cargo e de 
suas funções de Presidente para que possam os demais vereadores apurar a 
verdade dos fatos a ele imputados, assumindo, de forma interina o Vice-
Presidente”. Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento de constituição de precedente regimental foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores presentes. 2). Discussão e votação do 
Requerimento de autoria do vereador Leondeniz Carneiro de Oliveira, pedindo a 
reassunção do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Apiaí. Antes de iniciar 
a discussão e votação, o autor da propositura requereu sua retirada, no que foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 3). Discussão e 
votação do Requerimento nº 033 de 2020 – autoria vereador Daniel Oliveira Rosa – 
Requer seja oficiado ao Governo do Estado de São Paulo, manifestando-se contra 
a previsão do fechamento de 574 Casas de Agricultura em todo o Estado e também 
contra o fechamento de mais da metade dos Escritórios de Desenvolvimento Rural 
(EDR) e Escritórios de Defesa Agropecuária das 80 unidades em funcionamento 
atualmente. Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. II. USO DA TRIBUNA:  Usou a palavra o vereador Marins Cruz dos 
Santos que cumprimentou todos os presentes. Agradeceu à Deus pela 
oportunidade de exercer seu trabalho. Parabenizou todos os eleitos que nos 
próximos anos terão a incumbência de gerar a administração municipal, 
especialmente os vereadores que foram reeleitos para a nova legislatura. Estendeu 
seus cumprimentos à todos que competiram nas eleições, aconselhando àqueles 
que não conseguiram se reeleger que continue na batalha. Agradeceu aos votos 
que foram depositados nas urnas, lamentando que não foi possível visitar todos os 
domicílios daqueles que pretendia visitar, contudo, diante do reduzido período de 
campanha eleitoral aliado as inúmeras obrigações atreladas aos candidatos como 
acompanhar o processo de registro de candidatura e prestação de contas, 
questões que absorve o minguado tempo dos candidatos, não foi possível fazer 
visitas à todos os lares pretendidos. Reforçou sua congratulação à todos que 
participaram do processo eleitoral e daqueles que obtiveram sucesso nas eleições. 
Agradeceu as 147 pessoas que votaram nele nessas eleições. Usou da palavra o 
vereador José Luís Pereira de Oliveira Pedroso que cumprimentou todos os 
presentes. Saudou especialmente a presença do vereador eleito Ricardo Assis. 
Ainda, cumprimentou todos que acompanham pela Rádio e pela internet. 
Primeiramente disse que gostaria de abordar sobre o projeto de lei nº 195/20, que 
trata sobre obras inacabadas, pois é costume se deparar com questões de obras 
paralisadas, citando que, nos últimos dias, em visita durante a campanha, ele e o 
vereador Anderson receberam inúmeros pedidos de moradores acerca de 
paralisações de obras, quais pedem providências para continuidade das obras e 
solução sobre os inconvenientes decorrentes dessa situação. O vereador salientou 
que o projeto de lei visa dar maior transparência sobre obras paralisadas. Também, 
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disse que obteve êxitos no distrito de Encapoeirados, com a instalação de uma 
creche, mediante parceria público-privada, pois sabia da dificuldade de obter 
documentação quanto ao terreno. Agradeceu o senhor Gilberto Rosa e seu filho, 
comprometendo-se em construir o prédio para receber as instalações da creche e 
assim alugar para a Prefeitura. Disse que a creche ficou situada em ponto 
estratégico, ao lado do prédio da Escola Estadual Julia Ribeiro Bretas. Lamentou a 
falta de cordialidade do prefeito em não convidar o vereador para participar da 
cerimônia de inauguração daquela creche, mas lembrou que os esforços para 
instalação da creche se deve em parte ao trabalho do vereador. Classificou como 
lamentável o posicionamento do prefeito. O vereador disse aproveitar esse 
penúltima sessão. Disse que concorreu como candidato à vice-prefeito, tinha uma 
ideologia, não enxerga como comodidade, mas uma forma de comportamento na 
vida pública. Agradeceu os mais de 3000 recebidos e aguarda a determinação das 
instâncias superiores sobre a definição dos quadros políticos de Apiaí. Enfatizou 
que durante essa atual administração trouxe mais de R$ 2 milhões de reais como 
recursos para o município, cuja destinação se deu prioritariamente na área de 
saúde, como 2 ambulâncias, 1 van para transporte de pacientes, várias 
pavimentações através de recursos estadual e federal. Disse que cumpriu com seu 
papel de fiscalização e tem projetos de lei que na próxima administração seja 
executada como “Aluno Nota 10”, um incentivo para estimular o bom estudante. 
Disse que a educação é a base para o desenvolvimento do futuro. Disse que 
concluindo essa legislatura pode somar mais de R$ 2 milhões de  reais. Lembrou 
da cooperação do deputado federal Eli Corrêa Filho, que intermediou uma reunião 
com o Ministro da Saúde da época, Luiz Henrique Mandetta, para resolver o 
problema da Residência Terapêutica, que a partir de então Apiaí passou à receber 
recursos para esse segmento. Reiterou seus agradecimentos à todos. Usou da 
palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes, 
internautas e ouvintes da rádio. Disse que começa fazendo abordagem sobre a 
situação da saúde no município. Em reunião com o Secretário Municipal Ricardo 
Leão, este fez considerações sobre o sistema. Disse que os médicos estão com o 
pagamento em dia, mas infelizmente, há carência de médicos para abranger todo o 
território, sendo que Araçaiba e Lageado hoje se depara com falta de médicos. 
Pediu que se registrasse esse pleito para que a administração municipal faça o 
saneamento da falta de médicos, pois durante essa crise sanitária da pandemia 
que enfrentamos o Município de Apiaí recebeu mais de R$ 6,3 milhões de reais 
para complementar as finanças para atender as necessidades na área da saúde. O 
vereador disse que os atuais vereadores tem até o dia 31 de dezembro para 
desincumbir-se do mandato e das tarefas correlacionadas às tarefas da vereança. 
Sugeriu que a Câmara Municipal institua uma comissão para atuar na transição do 
atual mandato para o futuro. Disse que Lageado tem um contingente populacional 
com mais de 7000 pessoas, inconcebível que uma população dessa ordem fique 
sem médico. Disse que a ausência do profissional gera consequências no tocante a 
falta de receituários para remédios continuados e outras necessidades da 
população. O vereador também sugeriu que se fizesse gestão junto ao 
representante do órgão do Ministério Público para sanar essa deficiência do 
sistema. Conclamou os vereadores eleitos e presentes no Plenário, senhores 
Gilberto do Encapoeirados e Ricardinho Assis que também participe dessas 
questões para se inteirar do problema e somar na busca de solução. Disse que 
hoje está sendo repassado mais de R$ 700 mil reais para o hospital, mas que os 
vereadores precisam acompanhar detidamente o emprego desses recursos. Disse 
que existe uma pactuação com o Governo Federal e Estadual para ressarcimento 
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dos gastos com exames e consultas pagos como compensação pelos serviços 
hospitalares prestados. Lembrou dos recursos obtidos e endereçados para o 
Hospital Adhemar de Barros, obtidos por intermédio do esforço de inúmeros 
vereadores e que precisa ser melhor fiscalizado. O vereador disse que trouxe mais 
de R$ 2 milhões de recursos públicos advindos dos entes federal e estadual, na 
sua maioria destinados para saúde, contudo, reconhece que, apesar do volume de 
recursos, não é plenamente satisfatório o atendimento na área, sendo que os 
usuários estão padecendo, sofre com a má qualidade do atendimento. Disse que o 
percurso de Palmitalzinho até Apiaí, numa ambulância, leva uma hora e vinte 
minutos para realizar o trajeto. Pediu reflexão sobre os recursos que ingressou nos 
cofres municipais, entretanto, não melhorou sua capacidade resolutiva na área de 
saúde. Fez uma comparação dos recursos recebidos pelo Município de Capão 
Bonito e Apiaí, mostrando as diferenças de atuação naquele município e no nosso, 
revelando-se gritantes desigualdades. Ainda, disse que o hospital de Itapeva 
recebe em torno de R$ 2,9 milhões de reais e atende em torno de 350 mil usuários, 
com indiscutível qualidade no atendimento hospitalar. Disse que esses números 
revela falta de gestão, pedindo que as pessoas faça suas respectivas reflexões e 
fique mais atento na fiscalização do uso do dinheiro público. Pediu que a atividade 
de controle seja realizada por mútua fiscalização das demais câmaras de 
vereadores da região, trazendo para cada edilidade essa responsabilidade. O 
vereador agradeceu os 558 votos obtidos nesta eleição, resultado de crescimento 
de mais de 30% da  votação anterior,  reconhecimento do trabalho e dos recursos 
obtidos em pról de Apiaí. Agradeceu à todos que lhe apoiaram e engajaram na sua 
campanha. Pediu desculpas à muitas pessoas pela impossibilidade de visitar todos 
os lares. Agradeceu à Deus, à sua família e muitos que direta e indiretamente 
renderam apoio e que foi eleito para representar à todos os apiaienses. Disse que a 
arte da politica é se doar à favor do outro, dedicar-se à população de verdade. 
Conclamou que todos faça uma politica compromissada com as vidas que 
depositaram confiança em cada um de nós. Usou da palavra o vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima que saudou todos os presentes. Saudou os vereadores e os 
novos vereadores presentes, nominalmente os vereadores Ricardo Assis e Gilberto 
Carriel. Ainda, saudou o senhor Carlão e o Professor Ananias, presente nesta 
ocasião. Também, parabenizou os senhores Reginaldo e Guilherme, pela iniciativa 
de promover um evento à nível nacional, elevando o nome de Apiaí para todos os 
cantos do Mundo, através da televisão e das redes sociais. Disse que a disputa do 
Motocross de Apiaí integra o calendário nacional do campeonato. Desejou boas 
vindas aos pilotos do sexo masculino e feminino que estão presentes na cidade,  
leve de Apiaí uma boa impressão. O vereador disse que comenta um caso 
desagradável, pedindo aos vereadores atuais e aos novos vereadores, no sentido 
de fazer uma comissão permanente para fiscalizar as atividades do Hospital, pois 
não é possível que um hospital que receba mais de R$ 1 milhão de reais não está 
preparado para atender o evento. Disse que o hospital de Apiaí está com aparelho 
de Raio X quebrado e nenhuma providência foi tomada para resolver o problema. O 
vereador indagou sobre a gestão do atual superintendente do hospital, pois é 
comum os médicos realizar a consulta dentro do hospital e obrigar que os pacientes 
pague a realização dos exames de ultrassom realizado. Disse que é uma vergonha 
os vereadores admitir, pois o aparelho de ultrassonografia foi adquirido com 
recursos públicos advindos de emenda parlamentar do deputado Guilherme Mussi, 
no entanto, o uso do aparelho foi transformado num meio comercial, pois o exame 
custa R$ 250,00 cada exame. Disse que não é admissível que o paciente peça ao 
vereador para ligar no hospital para fazer o exame de graça, pois o hospital é para 
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atender a população. Depois o vereador fica na mão dos dirigentes do hospital. 
Classificou como uma vergonha a conduta da administração do estabelecimento 
hospitalar. Disse que casos graves como cólica estomacal, mediante requisição do 
médico plantonista, não é aceitável que se faça pagamento para este tipo de 
serviço, principalmente se considerarmos que a aquisição do aparelho foi através 
de emenda parlamentar. Disse que agora está sendo construída uma sala para 
realização de endoscopia, asseverando que daqui três meses teremos uma sala 
comercial para realização de endoscopia, exames que serão cobrados pelo 
estabelecimento hospitalar. Disse que o hospital está virando um comércio de 
exames, enquanto que os vereadores ficam com braços cruzados esperando essas 
irregularidades transcorrer normalmente. Cobrou do diretor uma mudança no 
tocante a cobrança dos exames realizados no âmbito do hospital. Pediu que na 
nova legislatura a ser iniciada no próximo ano que se constitua uma comissão de 
acompanhamento e investigação para apurar o assunto. Agradeceu os 433 votos 
recebidos e que irá trabalhar em prol de toda população de Apiaí, alegando que 
desde 2013 está no exercício do mandato e ficará por mais quatro anos, estará à 
disposição para atender principalmente a população na área de saúde pública, qual 
possui um maior conhecimento. Usou da palavra o vereador Polaco Moura que 
cumprimentou todos os presentes. Cumprimentou os presentes, os novos 
vereadores presentes, bem como parabenizou todos os eleitos e não eleitos. Disse 
que os não eleitos também fizeram um bom trabalho, com mensagens positivas à 
população, pois os não eleitos são considerados vitoriosos pela disputa. Disse que 
deixa seus sentimentos aos nossos irmãos falecidos no trágico acidente entre 
Taquarituba-Taguaí, deixando sua solidariedade aos familiares das vitimas do triste 
acidente ocorrido. Disse que na data estava em viagem para Ponta Grossa e ficou 
comovido com a situação lamentável do acidente. Em relação às eleições ocorridas 
no último dia 15 de Novembro, agradeceu aos seus familiares, à população de 
Apiaí, aos cabos eleitorais pela defesa intransigente dos nomes do Donizetti e do 
Polaco Moura, sendo que 6250 foram votos de confiança na sua pessoa e no 
Donizetti. Disse que ficou feliz em participar da campanha com o Donizetti, pois é 
um ser humano valoroso, fizeram propostas em todas as visitas feitas no território 
do município. Disse que são candidatos com berço que não se adquire, mas herda 
no seio da família. Disse que a mensagem principal é resgatar a dignidade da 
população de Apiaí, o respeito com os servidores, com os fornecedores e com a 
população de um modo geral. Disse que o ambiente que gravita em torno da 
administração de Apiaí nos dias de hoje não é dos melhores, um ambiente pesado, 
de depressão, uma administração falida e sem condições de pagar sequer um mês 
em dia. Disse que a administração irá precisar do apoio dos novos vereadores. 
Agradeceu à todos e espera fazer jus, trabalhar muito à favor de Apiaí, pois foi o 
vereador que trouxe mais recursos para Apiaí, com ajuda de parceiros que lhe 
apoio, citando os deputados Guilherme Mussi e outros parlamentes. Agradeceu ao 
seu padrinho politico João Fadel, que sempre esteve ao seu lado. Disse que 
vontade e trabalho não faltará nesses quatro anos de mandato que se iniciarão no 
dia 01 de janeiro de 2021. Usou da palavra o vereador Vanderlei Borges de Lima 
que cumprimentou todos os presentes. Saudou todos os presentes, especialmente 
os vereadores eleitos Gilberto do Encapoeirados e Ricardinho Assis, desejando-
lhes uma feliz e proveitosa gestão à frente do Legislativo, assegurando que a 
população de Apiaí estará bem representada com os eleitos. Saudou nominalmente 
a presença do popular “Carlão”, pela participação ativa e constante nas sessões 
deste Legislativo. O vereador pediu que se registre na ata dos trabalhos, o 
falecimento de 41 pessoas envolvidas num trágico acidente automobilístico. Disse 



6 

 

que visitou a cidade de Taguaí, quando era Secretário de Finanças, esteve 
visitando a cidade que é tida como um pólo da indústria têxtil, bem como, lembrou 
da visita que ele, o candidato Donizetti e o vereador Polaco Moura, estiveram 
visitando a fábrica têxtil do senhor Mailson, de Apiaí, que lhes informou da 
capacidade da unidade fabril estender mais postos de trabalho se obtiver incentivo 
do governo municipal. O vereador, ainda, salientou a participação ativa dos 
candidatos da sigla partidária PL – Partido Liberal, cuja agremiação integra e ocupa 
sua presidência local. Disse que com a mudança introduzida na minirreforma 
eleitoral, que afastou a possibilidade de alianças entre partidos políticos, as 
chamadas coligações partidárias, nestas eleições passou à valorizar e fortalecer as 
próprias siglas partidárias. Parabenizou o desempenho do PL nas eleições 
municipais, com a eleição do companheiro de chapa o senhor Luiz Antonio, popular 
Bicudo. Disse que o partido participou  nessas eleições com 12 candidatos, dentre 
os quais Aldo Policia, Okssana Barbosa, Kátia do Salão, Bicudo, Vanderlei, 
Dourival Russo, Toninho Sarti, Irani da Saúde, Kia Carvalho, Quem É, Sandra, 
Sargento Vieira, Sandra Klais, todos foram de extrema importância para eleição do 
Locutor Bicudo, que ocupará um posto de vereador junto com Polaco Moura e 
Donizetti, na Prefeitura de Apiaí. Afirmou que o partido obteve 1045 votos, 
possibilitando a eleição de um representante dentro da repescagem feita após a 
eleição por quociente partidário. Disse que esse critério visa fortalecer as 
agremiações partidárias. Agradeceu à Deus pela oportunidade tida durante essas 
três legislaturas consecutivas, apesar das dificuldades e do grau de competitividade 
para manter as atividades, disse que foi agraciado durante esses três mandatos. 
Disse que tem a consciência tranquila, guiando-se pela imparcialidade, respeitando 
a legislação como Lei Orgânica, Regimento Interno e Constituição Federal. Disse 
que durante esses períodos de mandato teve a felicidade de travar algumas 
batalhas gloriosas como a obtenção e manutenção dos recursos repassados pelo 
Governo do Estado ao Hospital Dr. Adhemar de Barros, recursos que são recebidos 
há longa data na ordem de R$ 712 mil reais mensais. Disse que foram inúmeras 
reuniões entre o deputado Samuel Moreira com os dirigentes da Secretaria 
Estadual de Saúde para manter o repasse do auxilio mensal. Disse que o Hospital 
não pode ficar sem tais recursos que pode advir prejuízos irreparáveis se por acaso 
vier à concretizar essa hipótese. Disse que as ruas do Jardim Paraiso foram quase 
todas lajotadas com recursos obtidos de emendas parlamentares, além de 
inúmeras ruas que obtiveram o serviço de iluminação pública mediante recursos de 
outras esferas de governo, no importe de R$ 300 mil reais. Também, outros R$ 300 
mil reais para iluminação das vias rurais. Lembrou da aquisição de veículos para 
saúde. Também, disse que existe R$ 500 mil reais para lajotamento das ruas do 
Bairro Motocross e outros R$ 300 mil reais para finalização do calçamento das ruas 
do Bairro Jardim Paraiso. Usou da palavra o vereador Daniel Oliveira Rosa que 
cumprimentou os pares. Agradeceu à população de Apiaí que lhe concedeu um 
mandato de quatro anos, tendo representado com dignidade e respeito. Não 
imaginava ser o presidente interino da Casa. Disse que procurou por quatro 
campanhas eleger-se vereador, durante essa caminhada viu sua votação evoluir de 
maneira ascendente, o que incentivava à perseguir em novos pleitos. Disse que a 
eleição para o cargo de vereador na última eleição foi a coroação do esforço e do 
trabalho. Afirmou que o exercício da vereança lhe trouxe muita alegria e prazer no 
cumprimento da missão outorgada pelo povo de Apiaí. O vereador agradeceu à 
Deus e ao povo pela oportunidade, lembrando que sua placa ficará marcando de 
maneira indelével, referindo-se que ter ocupado a presidência é uma marca que 
ficará para a história deste lugar. Disse que veio de outro Estado, depois de 
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quarenta anos se tornou Presidente da Câmara. Infelizmente, não conseguiu sua 
reeleição, mas agradece os 226 votos. Disse que não se considera perdedor,  
reconhecendo que não se sente derrotado e que novos vereadores ocuparão os 
espaços vazios. Lembrou da necessidade da população de Araçaiba ficou sem 
representante direto, pois tanto o orador como o vereador Neguinho não 
conseguiram sua reeleição. Disse que apresenta nesta sessão uma indicação para 
que a atual gestão dê continuidade a reforma da Creche do Bairro Queimadas, 
sendo que falta poucos materiais para concluir a obra em andamento naquele 
prédio. Afirmou que falta somente 35 itens para que se faça a conclusão dos 
serviços. Pediu ao Prefeito que não abandone a população durante esses 30 dias 
para terminar o mandato, pois a situação de Apiaí ainda é uma incógnita, sem 
saber quem governará o município nos próximos quatro anos, ou talvez, haverá 
uma nova eleição ou assumirá o segundo colocado. Pediu atenção dos futuros 
governantes para as necessidades da zona rural. Disse sentir profundamente a 
situação de abandono que mergulha os moradores da zona rural. Também, pediu 
que o Governo Estadual não feche as Casas de Agricultura, Escritórios de 
Desenvolvimento Rural – EDR, pois a população de agricultores do Estado de São 
Paulo precisa contar com o auxilio desses órgãos governamentais. O vereador 
estava visivelmente abalado, derramou lágrimas e disse que percorreu mais de 130 
mil quilômetros com seu veiculo próprio atendendo as necessidades da população. 
O vereador José Luis Pereira de Oliveira Pedroso 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.  
III. ORDEM DO DIA.  ITEM UM: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 187/20 – 
autoria vereador Vanderlei Borges de Lima – “Dispõe sobre o acesso via internet às 
sessões públicas realizadas no âmbito dos procedimentos licitatórios municipais. 
Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O 
projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. ITEM DOIS: 
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 195/20 – autoria vereador José Luís 
Pereira de Oliveira Pedroso – “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, o senhor presidente submeteu-o à votação. O 
projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. ITEM 
TRÊS: Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 200/20 – autoria vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima – “Institui a Semana de Prevenção da Saúde do Homem no 
Município de Apiaí e dá outras providências – Novembro Azul”. Depois de 
amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O projeto foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. ITEM QUATRO: 
a.1. Discussão e votação, em primeiro turno,  da Proposta de Emenda nº 001 ao 
Projeto de Lei nº 201/20 – autoria Prefeito Municipal – “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 2021”. Depois de amplamente 
discutida, a proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes. a.2. Discussão e votação, em primeiro turno,  da Proposta de Emenda 
nº 002 ao Projeto de Lei nº 201/20 – autoria Prefeito Municipal – “Estima a Receita 
e fixa a Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 2021”. Depois de 
amplamente discutida, a proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. Discussão e votação, em primeiro turno, das demais 
disposições do Projeto de Lei nº 201/20 – autoria Prefeito Municipal – “Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 2021”. Depois 
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de amplamente discutido, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei 
nas disposições não alteradas. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. ITEM CINCO: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
203/20 – autoria Prefeito Municipal – “Dispõe sobre ratificação da Resolução nº 
004/2020 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul – CONSAUDE”. Depois de amplamente discutido, o senhor 
presidente submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 
senhores vereadores presentes. IV. Em fase de explicação pessoal: Os oradores 
inscritos pediram dispensa da palavra. Nada mais havendo à tratar, o senhor 
presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se 
realizar no dia 10 de Dezembro de 2020, no horário regimental. Levantou-se a 
sessão às vinte e uma horas e vinte e cinco  minutos. Para constar, eu, 1º 
Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e 
pelo senhor Presidente.  
 
 

DANIEL OLIVEIRA ROSA  
(Presidente em Exercício da Câmara) 

 

JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA 
(1º Secretário da Câmara) 


