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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
 
 
Aos onze 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 1ª Sessão Ordinária, do 1º 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 ALYSSON 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 do senhor presidente, após prévia consulta ao plenário, foi 
dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da Sessão Solene de Posse e 
Instalação da 18ª Legislatura,  realizada no dia 01 de Janeiro de 2021. Ainda, por 
determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes matérias: 
PROPOSITURAS: a). 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 
Marcio Cosmo – “Dá a denominação de Centro Comunitário `Dona Leonor Ursulino 
de Freitas´, centrinho,  localizado no Bairro Alto da Tenda, nesta cidade”; b). 
REQUERIMENTOS: 001/21 – autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza – 
Requer à Sra. Presidente da Câmara a constituição de uma Comissão Especial 
destinada ao acompanhamento e aplicação das devoluções de duodécimos 
originários desta Câmara Municipal e endereçados à Prefeitura de Apiaí, durante a 
presente legislatura que ora se inicia; 002/21 – autoria vereador André Luiz 
Rodrigues de Souza – Requer a adoção de medidas no intuito de reduzir a 
remuneração dos agentes políticos do Município (Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereadores e Secretários Municipais), enquanto perdurar a crise financeira que 
assola a municipalidade; 003/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – 
Requer ao Sr. Prefeito Municipal para prestação de informação de serviços 
prestados através de MEI´s, empresas terceirizadas, montante gasto com contrato; 
004/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer informações sobre o 
número de funcionários e cópia da folha de pagamento atualizada, discriminando 
os ocupantes de cargos, valores de salários por secretários, empréstimos 
consignados, etc...; 005/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer 
informações ao Sr. Prefeito Municipal, com envio de documentos, dos valores de 
cada convênio celebrado com o Município, oriundos do governo federal e estadual; 
006/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer informações mediante 
envio de balancetes e boletins diários de caixas e bancos, demonstrativos das 
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operações financeiras da municipalidade, com descrição de déficit ou superávit 
existente; 007/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer o 
cumprimento da legislação que obriga a apresentação de todas as audiências 
públicas na sede da cidade e em todos os distritos rurais do município de Apiaí; 
008/21 – autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa – Requer ao Sr. Prefeito 
Municipal, o cumprimento da norma constitucional e legislação municipal que obriga 
a concessão de reajuste mediante revisão geral anual, cuja data base é o mês de 
março de cada ano; 009/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer 
seja oficiado ao Governador e ao Vice-Governador do Estado, para que o Município 
de Apiaí seja contemplado com a instalação de uma unidade do Poupatempo em 
Apiaí; 010/21 – autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima – Requer 
informações ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe os nomes, cargos e 
funções de servidores comissionados e que sejam parentes de agentes políticos no 
município de Apiaí, até o 3º grau de parentesco, na forma da Súmula Vinculante nº 
13 do STF;  c). MOÇÕES: Moção de Repúdio de autoria do vereador Luiz Antonio 
da Silva (Bicudo), protestando contra a má qualidade dos serviços da operadora de 
telefonia celular VIVO S.A., no município de Apiaí, e pede providências para que 
seja instalada uma torre de captação e retransmissão de sinais para atender a 
demanda dos usuários dos bairros Palmital e Campininha, nesta cidade; Moção de 
Apelo de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, protestando contra a não 
inclusão da estrada API.010, de Apiaí-Itaóca, no plano de recuperação de vicinais 
da região; Moção de Pesar de autoria do vereador André Luiz Rodrigues de Souza, 
pelo falecimento da senhora  ANDRÉIA COELHO DOS SANTOS, falecida no dia 08 
de fevereiro último;  d). INDICAÇÕES: 001/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins 
Kinor – Indica ao Sr. Prefeito Municipal serviços de limpeza mediante roçada das 
marginais da vicinal API.010 (Apiaí-Itaóca), até divisa de municípios; 002/21 – 
autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Indica ao Sr. Prefeito Municipal a 
colocação de 10 (dez) luminárias na Rua Paulo Nedopetalski, no Bairro Alto da 
Tenda; 003/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal a colocação de luminárias na Rua Sergio Ferreira de Moraes, nesta 
cidade; 004/21 – autoria vereador Joani Camargo de Almeida – Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, serviços de  recuperação da estrada de ligação, partindo do 
distrito de Araçaiba até alcançar o Bairro Boa Vista, neste município; 005/21 – 
autoria vereador Joani Camargo de Almeida – Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
serviços de recuperação dos dois trechos de estrada denominados “variantes”, na 
entrada e saída da sede do distrito de Araçaíba, neste município; 006/21 – autoria 
vereador Joani Camargo de Almeida – Indica ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de 
recuperação das ruas dos bairros Queimadas e Pinhalzinho, localizadas no distrito 
de Araçaíba; 007/21 – autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima – Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal a instalação de 01 (uma) Academia ao Ar Livre, num terreno 
pertencente à Prefeitura de Apiaí, no Jardim Paraiso, com recursos da emenda do 
deputado estadual Major Mecca; 008/21 – autoria vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima – Indica ao Sr. Prefeito Municipal a conclusão do bueiro com colocação de 
manilhas para escoamento de águas, entre a Av. Hiroaki Oikawa esquina com a 
Rua Projetada 3, bem como imediata recuperação das ruas da Vila Esperança, 
próximo à Pinheiros; 009/21 – autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima – 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, serviço de recapeamento com colocação de 
pavimentação asfáltica sobre o lajotamento na Rua David Carlos Macknight, no 
Jardim Paraiso; 010/21 – autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima – Indica ao 
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Sr. Prefeito Municipal, seja oficiado à ANATEL e à operadoras de telefonia celular, 
visando a instalação de uma torre de captação e retransmissão de sinais de celular 
no bairro Caximba; 011/21 – autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia – 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal a criação e provimento de 25 (vinte e cinco) cargos 
de MDI – Monitor de Desenvolvimento Infantil, no Quadro do Magistério Municipal 
de Apiaí; 012/21 – autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia – Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal a instalação de uma Academia ao Ar Livre no distrito de 
Palmitalzinho; 013/21 – autoria vereador Gilberto Carriel de Lima – Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal a instalação de uma Academia ao Ar Livre no distrito de 
Encapoeirados; 014/21 – autoria vereador Gilberto Carriel de Lima – Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal a recuperação das ruas principais e estradas no entorno do 
distrito de Encapoeirados e bairros vizinhos, Fazenda Santa Rosa, Garcias, 
Córrego Fria, Gramado Acima, Pereiras, Ribeirão dos Pontes, neste município. 
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 001/21 – autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza – 
Requer à Sra. Presidente da Câmara a constituição de uma Comissão Especial 
destinada ao acompanhamento e aplicação das devoluções de duodécimos 
originários desta Câmara Municipal e endereçados à Prefeitura de Apiaí, durante a 
presente legislatura que ora se inicia. 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 
002/21 – autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza – Requer a adoção de 
medidas no intuito de reduzir a remuneração dos agentes políticos do Município 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais), enquanto perdurar a 
crise financeira que assola a municipalidade. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi rejeitado por maioria 
de votos, com voto favorável apenas do autor da propositura, dos vereadores João 
Paulo Cordeiro de Lima  e Ricardo Dias de Pontes. 3). Discussão e votação do 
Requerimento nº 003/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer ao 
Sr. Prefeito Municipal para prestação de informação de serviços prestados através 
de MEI´s, empresas terceirizadas, montante gasto com contrato. 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 do Requerimento nº 004/21 – autoria vereador Ari Osmar 
Martins Kinor – Requer informações sobre o número de funcionários e cópia da 
folha de pagamento atualizada, discriminando os ocupantes de cargos, valores de 
salários por secretários, empréstimos consignados, etc... Depois de amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 5). Discussão e 
votação do Requerimento nº 005/21 – autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – 
Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, com envio de documentos, dos 
valores de cada convênio celebrado com o Município, oriundos do governo federal 
e estadual. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 6). Discussão e votação do Requerimento nº 006/21 – autoria vereador 
Ari Osmar Martins Kinor – Requer informações mediante envio de balancetes e 
boletins diários de caixas e bancos, demonstrativos das operações financeiras da 
municipalidade, com descrição de déficit ou superávit existente. Depois de 
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amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 
7). Discussão e votação do Requerimento nº 007/21 – autoria vereador Ari Osmar 
Martins Kinor – Requer o cumprimento da legislação que obriga a apresentação de 
todas as audiências públicas na sede da cidade e em todos os distritos rurais do 
município de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 8). Discussão e votação do Requerimento nº 008/21 – 
autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa – Requer ao Sr. Prefeito Municipal, o 
cumprimento da norma constitucional e legislação municipal que obriga a 
concessão de reajuste mediante revisão geral anual, cuja data base é o mês de 
março de cada ano. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 9). Discussão e votação do Requerimento nº 009/21 – 
autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor – Requer seja oficiado ao Governador e 
ao Vice-Governador do Estado, para que o Município de Apiaí seja contemplado 
com a instalação de uma unidade do Poupatempo em Apiaí. Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 
10). Discussão e votação do Requerimento nº 010/21 – autoria vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima – Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
informe os nomes, cargos e funções de servidores comissionados e que sejam 
parentes de agentes políticos no município de Apiaí, até o 3º grau de parentesco, 
na forma da Súmula Vinculante nº 13 do STF. Antes de iniciar o processo de 
discussão e votação, o autor pediu a retirada da propositura, no que foi referendado 
pelos demais pares.  11) Discussão e votação da Moção de Repúdio de autoria do 
vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo), protestando contra a má qualidade dos 
serviços da operadora de telefonia celular VIVO S.A., no município de Apiaí, e pede 
providências para que seja instalada uma torre de captação e retransmissão de 
sinais para atender a demanda dos usuários dos bairros Palmital e Campininha, 
nesta cidade. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente submeteu-a à 
votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 12). Discussão e votação da Moção de Apelo de autoria do vereador Ari 
Osmar Martins Kinor, protestando contra a não inclusão da estrada API.010, de 
Apiaí-Itaóca, no plano de recuperação de vicinais da região. Depois de amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-a à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores presentes. 13). Discussão e votação da 
Moção de Pesar de autoria do vereador André Luiz Rodrigues de Souza, pelo 
falecimento da senhora ANDRÉIA COELHO DOS SANTOS, falecida no dia 08 de 
fevereiro último. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente submeteu-
a à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. Correspondências Recebidas de diversos: 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. II. USO 
DA TRIBUNA: Usou a palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que saudou 
todos os presentes. Cumprimentou a senhora presidente da câmara, 
parabenizando e agradecendo pelo atendimento oferecido aos vereadores, sem 
qualquer discriminação. Agradeceu ao Prefeito Interino, vereador Ricardinho Assis, 
pelo atendimento dado aos vereadores. Colocou-se ao dispor dos demais pares e 
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solidarizou-se com as dificuldades enfrentadas pelo atual prefeito, encorajando-o 
para ter firmeza e que as dificuldades serão superadas. Agradeceu o pastor 
Wagner pelas orações e que peça à Deus que dê sabedoria e discernimento aos 
vereadores e o prefeito municipal, abençoe a população e o município de Apiaí, 
ressaltando que com fé em Deus venceremos todas as dificuldades. Usou da 
palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, que cumprimentou à todos. Disse 
que está honrado em representar a população, ao lado do ex-prefeito Ari Kinor e 
orgulhoso em estar do lado dos colegas vereadores. Disse que está orgulhoso de 
integrar este Legislativo e lutar pelos interesses da população de Apiaí. 
Parabenizou o atual prefeito interino, Ricardinho Assis, inclusive, disse que a 
atitude do prefeito é bastante nobre em participar da sessão para escutar o clamor 
dos membros do Legislativo. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima que saudou todos os vereadores. Saudou o público presente, internautas e 
ouvintes. Parabenizou a atitude do secretário de saúde, Ricardo Leão, que permitiu 
que os funcionários da área da saúde e trabalhadores no comércio, pela 
oportunidade e prioridade na vacinação dos funcionários na vacinação contra a 
Covid-19, pois pessoas envolvidas na saúde e em contato direto com o 
coronavirus. Agradeceu à Dra. Estela Dorini que também não mediu esforços em 
agilizar a vacinação dos profissionais do comércio que trabalha em atendimento 
nas farmácias. Agradeceu o prefeito por participar desta sessão ordinária, alegando 
não se lembrar da presença de outro prefeito na participação direta em sessão. 
Pediu que o prefeito municipal interceda junto à uma empresa de telefonia celular 
para conquistar uma torre de celular para os moradores do bairro Caximba, usando 
da experiência do atual prefeito que trabalhou durante 16 anos na empresa Vivo e 
use de seus contatos perante a empresa para obter essa conquista, pois conhece 
as facilidades do caminho para resolver a questão. Também, pediu ao prefeito que 
durante esse período à frente da gestão do município, seus esforços com o objetivo 
de solucionar as demandas dos moradores da Vila Nova Esperança, pois a 
população cobra as providências e espera um retorno positivo, imediatamente 
obras de recuperação como patrolamento. Pediu que se faça alguma medida em 
beneficio daquela população, instalar mais um bueiro para captação de águas 
pluviais. Ainda, disse que o deputado estadual Coronel Mecca, através de sua 
assessoria senhora Adriana, ex-assessora da deputada Rita Passos, garantiu que 
destinará para Apiaí uma emenda e uma Academia ao Ar Livre, pedindo ao prefeito 
interino que instale a Academia num terreno em torno de 600 metros quadrados, no 
Jardim Paraiso, para fixar os equipamentos da Academia no aludido bairro. Ainda, 
em nome do deputado federal Herculano Passos, está destinando R$ 250 mil reais 
para beneficio de Apiaí, para aplicação em custeio da saúde, pois segundo o 
parlamentar federal alega que o recurso para custeio pode ser usado da melhor 
maneira possível, recursos esses já disponibilizados para o mês de fevereiro e mais 
tardar em março próximo. O vereador pediu explicações ao prefeito sobre o 
andamento do concurso público, pois as provas foram realizadas e não se vê 
qualquer providência em convocar os candidatos que lograram êxitos, mas que as 
pessoas estão desacreditadas em fazer concurso em Apiaí, pois a maioria dos 
certames realizados anteriormente foram cancelados. Disse que há muitas pessoas 
aguardando o desfecho desse concurso. Desejou à todos uma boa noite e final de 
semana. Usou da palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que saudou todos 
os presentes. Agradeceu a presença do prefeito municipal, aproveitando a 
oportunidade para transmitir os problemas do Bairro Queimadas, que estiveram na 
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localidade recentemente. Disse que as estradas de ligação do bairro está em 
péssimas condições, inclusive, nesta data quase não conseguiu vencer o 
encalhamento decorrente das más condições da estrada. Disse que trechos 
pequenos e que urge para restaurar as condições da estrada, cheio de valetas e 
que encontra-se em precaríssimas condições, com caminhões frequentemente 
encalhados, carregados com 1000 caixas de tomate e ficam impedidos. Pediu ao 
prefeito que em nome daqueles moradores, determine a recuperação da estrada, 
em pontos determinados e que impede o tráfego nos locais. Disse que alguns 
proprietários estão doando óleo dieses para uso dos caminhões e maquinários para 
empreender a recuperação daquelas estradas. Disse que reforça o pedido 
daqueles moradores para providenciar os reparos necessários. Usou da palavra o 
vereador Luiz Antonio da Silva, Bicudo, que cumprimentou todos os presentes. 
Agradeceu a Deus e à população que depositou sua confiança escolhendo-o como 
vereador. Disse que graças à esses eleitores hoje ocupa esse cargo de vereador 
com bastante orgulho. Afirmou que esteve visitando o senhor Divanei, do Bairro 
Boa Vista, quando esse cidadão teria dito que iria ajudar na eleição do vereador, 
contudo, enfatizou que para os moradores da zona rural tem extrema preocupação 
com as boas condições das estradas, sendo que o principal pedido seria a 
manutenção das vias públicas que é essencial para escoamento das safras 
agrícolas, mola propulsora das riquezas do município. Disse que durante esses 
últimos quatro anos da administração antecessora, o cidadão deslocou vários 
caminhões carregados de pedra e tratores para recuperar as estradas de ligação 
com os bairros onde mantinha plantação, realizando um serviço que cabia 
primeiramente à administração municipal, pois as estradas são públicas. Ao mesmo 
tempo esse mesmo cidadão pediu encarecidamente ao vereador que intercedesse 
ao Prefeito na manutenção das estradas, o que irá colaborar não somente com os 
produtores rurais, mas com os transportadores de alunos, veículos de transporte da 
saúde e usuários em geral dessas estradas. Ressaltou que as boas condições das 
estradas constitui uma unanimidade entre os moradores da zona rural, que 
depende dessas estradas para a própria sobrevivência e geração de rendas. 
Também, disse que esteve visitando o  Agradeceu a presença do Prefeito 
Ricardinho que prestigia essa sessão, bem como, os esforços envidados pelo 
prefeito interino na consecução dos compromissos da Prefeitura. Disse que esteve 
no bairro Pinhalzinho, na última sexta-feira, sendo que num determinado trecho a 
estrada sofreu um abaulamento por força das chuvas que não se sabe como é 
possível a saída da produção agrícola por aquela estrada. Pediu a atenção do 
prefeito municipal durante o período da safra do tomate, justamente uma época que 
mais chove. Disse que esteve visitando o prefeito municipal Ricardinho, que 
endossou o pedido para que a empresa Intercement doasse pedras para colocação 
nas estradas, sendo que a empresa imediatamente fez a doação de 400 toneladas 
de pedra e os caminhões já estão transportando o material para recuperar a 
SP.245, num ponto que a estrada está bastante comprometida. Disse que com a 
colaboração do Simeão, do DER, se prontificou a interceder junto à uma firma que 
presta serviços para providenciar os serviços de reparos. Agradeceu ao Paulo, da 
Vanguarda, que também está colaborando com os serviços de espalhar o material 
na estrada. Agradeceu também à intercement que demonstrando boa vontade em 
colaborar também fez a doação de mais 180 toneladas de material para colocação 
na SP.165, na estrada de Apiaí-Iporanga, para reparos em pontos determinados. 
Lembrou que uma pessoa teria dito que a SP.165 foi incluída no orçamento para 
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obras de pavimentação, sendo que adiantou que `só acredita depois que ver a 
firma instalar seus canteiros e começar os serviços, pois o povo está cansado de 
promessas....´. Usou da palavra o vereador Sandro Marcio Cosmo que saudou 
todos os companheiros vereadores e aos demais presentes, além dos internautas, 
ao prefeito e ao presidente da câmara. Agradeceu à Deus e aos seus eleitores, 
conferindo-lhe a oportunidade de ser um representante junto a esta Casa. 
Agradeceu ao prefeito Ricardinho, presente na sessão, pela disponibilidade em 
atender aos pedidos dos vereadores, porém, lembrou da necessidade dos 
vereadores estender as mãos para ajudar o prefeito, porque sabidamente a 
prefeitura `está sucateada, não tem caminhão nem máquinas, estão parados...´. 
Pediu a compreensão e paciência dos demais pares, lembrando que atravessamos 
quatro anos `daquele jeito´, alegando que todos estão imbuídos de um sentimento 
comum de buscar avanço e desenvolvimento em beneficio da população de Apiaí. 
Agradeceu a atenção e colaboração da Presidente Joseni que tem dado apoio aos 
vereadores. Afirmou que gostou dessa primeira sessão, uma experiência inédita 
com debates sensatos e coerentes. Congratulou-se com os vereadores Alysson e 
Paulo Tsujimoto, ambos companheiros da área da educação. Colocou-se ao dispor 
de todos para enfrentar o mandato. Cumprimentou nominalmente o vereador André 
Luiz, parabenizando-o, encerrando o pronunciamento. Usou da palavra o vereador 
Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a Deus 
e reafirmou que `sem Deus não somos nada´. Agradeceu aos companheiros de 
partido que ajudaram na disputa, pois do contrário,  ele e o vereador André não 
teriam alcançado a vitória. Agradeceu aos seus eleitores, à família, aos amigos, por 
permanecer na companhia nas horas mais difíceis. O vereador afirmou que sabe o 
tamanho da responsabilidade assumida, num momento em que a classe politica 
está banalizada e não é fácil manter uma postura altiva ante aos ataques tão 
corriqueiros nos dias de hoje. Disse que ao longo do mandato anterior foi constante 
na cobrança de um cronograma de manutenção das estradas rurais, pois quando 
há planejamento evita-se gastos desnecessários, pois é urgente uma organização, 
pois a malha viária do município está arruinada. Lembrou com preocupação a 
presença de empresas terceirizadas que ele chama de `terceiro setor´, pois mesmo 
reconhecendo que não é preciso ampla contratação, mas tem horas que é 
necessário socorrer-se da colaboração de terceiros para acudir eventos urgentes e 
imprevisíveis como a recuperação da malha viária, por exemplo. Enfatizou que é 
humanamente impossível vencer todas as necessidades a que nos deparamos 
neste momento, com imperativos de restaurar as estradas e atender as demais 
áreas, numa conjuntura de pandemia e escassez de recursos financeiros, 
especialmente, sem a ajuda de terceiros, pois não é possível recuperar as 
máquinas e caminhões da prefeitura num curto prazo. Recomendou ao prefeito que 
seja transparente com a população, mostrar onde está sendo empregado os 
serviços e os contratos com terceiros. Disse que hoje mesmo teve que contratar 
uma máquina de terceiro para atender uma emergência, pois com as chuvaradas 
que assolou Lageado na data de hoje, provocou enchentes e inundações em 
moradias situadas na parte baixa do lugar, as tubulações em construção impediram 
o escoamento das águas pluviais e que exigiu uma intervenção para abrir a 
tubulação e liberar a correnteza das águas que estavam paralisadas e provocando 
inundação. Disse que teve que contratar uma máquina para desobstruir a 
canalização, mas que tais serviços não onerarão à prefeitura, já que terá que arcar 
com os custos por conta própria, já que trata-se de uma emergência e não teve 
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outros meios de viabilizar a necessária intervenção. Sugeriu que essa 
administração tenha um diálogo aberto com a população, mostrar de forma 
absoluta e transparente as contratações de empresas terceirizadas para atender as 
necessidades que vão surgindo durante a gestão. Ressaltou que é importante a 
transparência para mostrar que muitas vezes contratos são baseados em valores 
elevados, porque se contrata por um tempo determinado e para as mais diversas 
ocorrências, contudo, não significa que o valor global será desembolsado de uma 
única vez, mas gradativamente ao longo do exercício. Disse que basta fazer um 
mero levantamento para se comprovar que `se deve para terceiros muito mais do 
que foi pago´, sendo que no Lageado durante a última administração enquanto se 
tinha pessoal terceirizado trabalhando na limpeza e manutenção dos córregos não 
se verificou nenhum alagamento, mas a partir do momento que a prefeitura 
assumiu os serviços para execução por ela mesma a consequência que estamos 
vendo são as enchentes e inundações, com prejuízos aos lares e ao patrimônio das 
pessoas. Alertou ao prefeito que a prefeitura não dá conta neste momento, pois 
deve haver um consenso, não se recomenda assumir contratos superfaturados, 
usar terceiro setor demasiadamente, mas nem tudo é irregular como se propala 
largamente, pois muitos dos serviços contratados de terceiros foram realizados 
satisfatoriamente e dentro de valores condizentes. Sugeriu que os serviços seja 
realizado com a urgência reclamada, pois deixar para amanhã `pode ser muito 
tarde, pois enquanto estamos perdendo bens materiais é compreensível, mas 
pode-se perder uma vida...´. Lembrou que quando mudou-se para o distrito de 
Lageado também foi vitima de inundação, sofreu prejuízos materiais e transtornos, 
na época em que o vereador Ari Kinor era o prefeito e este por sua vez atendeu 
pedido dos moradores e acionou equipes para atender a ocorrência, resolvendo o 
problema na ocasião. O vereador disse que Lageado é semelhante a uma cidade, 
sendo que em parte a culpa recai sobre os engenheiros que não elabora os 
projetos pensando no crescimento do lugar, ao invés de colocar uma tubulação de 
10 polegadas coloca-se a metade disso, certamente irá observar as consequências 
desastrosas de um projeto mal elaborado. Disse que com a investidura dos novos 
dirigentes mostra boa vontade e se deseja uma guinada na execução da 
administração municipal, advertindo que no futuro se não houver a tomada urgente 
de providências e ver que a população do Lageado está padecendo de ações por 
parte do governo, ele próprio irá movimentar no sentido de executar diretamente as 
ações que se fizer necessárias. Disse que hoje estava disposto a contratar uma 
máquina, cavar e impedir o acesso de qualquer pessoa, para mostrar a 
necessidade de intervenções rápidas e eficazes, para mostrar ao Poder Público 
que a localidade deve ser notada, interromper esse ciclo de olhar um lugar apenas 
como um curral eleitoral, mas o Poder Público assumir suas responsabilidades com 
as carências e necessidades daquele lugar, pois cabe ao governo municipal 
realizar as obras e serviços em prol da população. Disse que não tem promotor no 
mundo, justiça no mundo, que vá contra algo feito em beneficio da população, 
ainda que aos olhos de muitos não seja correto, mas é necessário fazer coisas 
básicas, 15/20 horas de máquinas é irrisório ao Poder Público. Disse que no 
Lageado somente o Niva tem mais de mil funcionários, contudo, estamos 
indignados com a inércia da administração e não resolve nada. Disse que Lageado 
está crescendo de forma desordenada e sente-se preocupado em ver o 
descompasso da prefeitura em atender ao clamor daqueles habitantes. Disse que 
parece vivermos numa época jurássica, estamos deixando para amanhã aquilo que 
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é urgente realizar hoje. Disse que deixa registrado sua indignação com a 
advertência de que `precisamos de ação e não somente de projetos´. O vereador 
disse que é inadmissível o atraso na programação das obras e serviços, 
argumentando que `precisamos de ações e não de projetos fictícios´. Ainda, o 
mesmo vereador agradeceu a senhora presidente pela nomeação do edil para 
representar o município de Apiaí junto ao Condersul, na busca de melhorias e 
desenvolvimento do município. Disse que na próxima semana fará uma série de 
ações por conta própria, mencionando a construção de um muro de arrimo na casa 
de uma senhora, cujo muro desmoronou recentemente. Disse que mediante 
retirada de seus subsídios de vereador fez várias obras no Lageado, investimento 
que superou R$ 50 mil reais, que omitia porque não queria se vangloriar e ele e os 
interessados não suportava aguardar a boa vontade da administração em realizar 
obras básicas como galerias e outras ações que cabia primeiramente ao governo 
municipal, contudo, ante a inércia não restou outra solução senão executar por 
conta própria os serviços. Agradeceu novamente a oportunidade de usar deste 
espaço para externar sua indignação. Usou da palavra o vereador André Luiz 
Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os presentes. Disse que inicia seu 
pronunciamento sobre a propositura na forma de requerimento qual pede a redução 
dos vencimentos dos agentes políticos no município enquanto perdurar a situação 
de pandemia, calamidade pública sanitária e grave situação financeira atravessada 
pela municipalidade. Também, disse que os vereadores que o antecederam no uso 
da tribuna como em todas as sessões do mandato passado, a exposição sempre foi 
a mesma, ou seja, a conservação das estradas rurais, que todos sabemos 
encontra-se sua maior dificuldade na falta de infraestrutura adequada por parte da 
Prefeitura, onde caminhões e máquinas estão em precárias condições,  
maquinários antigos e de funcionamento irregular. Disse que a prefeitura não tem a 
menor condição em atender as mais variadas necessidades no tocante a 
manutenção das estradas, por absoluta falta de condições materiais para tanto. Fez 
uma comparação entre bairros da zona urbana e rural, mencionando que locais 
como Pinheiros 2, Ranchinho, Paiolinho, etc.., estão em condições intransitáveis e 
a prefeitura não faz nenhuma intervenção para melhorar a situação, em estado de 
completo abandono. Disse que a situação é de extrema penúria, razão essa que 
propôs a redução dos salários dos agentes políticos para que com a economia 
gerada tenha condições de adquirir equipamentos para suprir as carências da 
prefeitura. Disse que não concorda com as devoluções mensais de recursos feito 
pela câmara, porque devolver R$ 100 mil mensais para custear o pagamento de 
uma folha de pagamento que gira em torno de R$ 2,6 milhões, é a mesma coisa 
que  `jogar um pedaço de carne num tanque cheio de piranhas´, não resolve o 
problema. Disse que o prefeito municipal deve encontrar meios de fazer economia 
com os recursos da prefeitura, promover austeridade e gestão para equacionar os 
gastos. Enfatizou que a melhor forma da câmara colaborar com a gestão da coisa 
pública, é reduzir seus gastos com a folha dos vereadores, diminuir o número de 
servidores que integra o Poder Legislativo, pois 16 (dezesseis) servidores como era 
na legislatura anterior, representa um excesso de funcionários. Afirmou que hoje 
sobra algo em torno de R$ 100 mil, com a redução de salário de vereadores e 
servidores, teremos um saldo em torno de R$ 150 mil, o que irá gerar um saldo 
superior a R$ 1,4 milhão por ano, valor suficiente para equipar a prefeitura, 
inclusive, com máquinas e caminhões para ficar permanentemente na zona rural e 
outra equipe na zona urbana. Disse que uma redução por cerca de 8 meses já seria 
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suficiente para resgatar o acervo de máquinas e caminhões da prefeitura. Lembrou 
que antigamente tinha equipe que ficava na zona urbana, mas hoje com uma 
diminuta equipe e frota não é capaz de sanar todas as necessidades. Disse que a 
Secretaria de Obras sobrevive com recursos próprios, muito dificilmente um 
deputado estadual ou federal consegue disponibilizar recursos para essa finalidade, 
pois os recursos são priorizados para saúde e educação na maioria dos casos, 
então, precisa encontrar meios para solucionar a deficiência verificada na 
prefeitura. Lembrou que os vereadores não depende da remuneração da vereança 
e poderia abrir mão de parcela de seus vencimentos, seria um esforço dos 
vereadores e que faria o acompanhamento de perto da aplicação desses recursos, 
que teria reflexos diretos no bem estar social. Justificou que esse assunto apesar 
de parecer demagogia não entende dessa maneira, lembrando que isso não é 
capaz de gerar votos, pois o ex-presidente Jodenei Ribeiro Barbosa, na época, 
reduziu os vencimentos dos vereadores pela metade e nem por isso conseguiu sua 
reeleição, portanto, não tem escopo meramente eleitoral como muitos podem 
pensar, mas sim é uma forma de buscar uma economia para cooperar nesse 
momento difícil que nosso município atravessa. Lembrou que esses discursos são 
recorrentes, não concorda com o pagamento de contratos terceirizados para 
realizar serviços que pode perfeitamente ser executado por servidores e máquinas 
próprias, pois temos bons profissionais, porém, não temos equipamentos, estrutura 
para movimentar esse pessoal, pois a prefeitura não tem condições de comprar um 
simples retentor, possui operador de máquina e as vezes não tem condições de 
comprar uma peça de reposição para esses maquinários e com isso fica 
inoperante. O mesmo vereador manifestou arrependimento por ter recebido no final 
do ano passado o valor pago à titulo de 13º salário de vereador, disse que foi 
encorajado pelos pares, mas que depois de melhor refletir arrependeu-se de assim 
ter agido, mas que foi o último a ter recebido o valor que aplicou inteiramente na 
construção de uma moradia para uma pessoa idosa e vulnerável. Disse que não 
concorda em receber as parcelas futuras do 13º salário se tivermos um prefeito que 
faça uma administração correta e primando por uma boa gestão. Aproveitou a 
presença do prefeito interino, Ricardo Assis, para dizer que com a regularização do 
pagamento integral dos servidores numa parcela única, justo o retorno do 
cumprimento integral da jornada dos trabalhadores municipais que estão há vários 
anos com redução da jornada sob o argumento de que a prefeitura não paga em 
dia e de forma parcelada, mas que, agora, não existe mais justificativa para manter 
o funcionalismo na redução da carga horária, porque  o pagamento foi regularizado 
e era o único motivo para manter metade da jornada. Disse que no último mandato 
dedicou-se pessoalmente na realização de serviços que cabe à prefeitura, como 
limpeza, roçada e conservação de ruas, prédios públicos e jardins, mas que deixará 
de assim agir porque fez tudo sem nenhuma ajuda da prefeitura, com roçadeira, 
combustível, veículos próprios, mas que chegou no final do mandato com seus 
bens arruinados e em dificuldades financeiras, então, compreendeu que apesar de 
ter o desejo de continuar colaborando com a administração não é justo arcar com 
tais responsabilidades sem qualquer participação do erário. Disse que trabalhava 
aos sábados e domingos para fazer serviços que cabe à prefeitura, enquanto que 
os funcionários trabalham somente meio expediente. Recomendou que o prefeito 
faça um planejamento visando melhores resultados, enfatizando que `o prefeito 
deve agir com a razão, fazer gestão e não com o coração, pois tem se repetido o 
empreguismo sem a menor necessidade, enquanto que o País amarga tristes 14 
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milhões de desempregados, com a Prefeitura de Apiaí não precisa aumentar o 
número de funcionários, mas fazer gestão para alcançar uma boa governança. 
Contestou a rejeição por parte dos vereadores quanto a propositura do 
requerimento para reduzir seus vencimentos, porque faltou sensibilidade e reflexão 
dos companheiros. Lembrou as palavras do vereador João Paulo que tem 
orçamento e repasses financeiros elevados, notadamente ingresso de recursos 
para combater a pandemia do COVID-19. Disse que com o fim do estado de 
calamidade, passaremos a ter bloqueio nas parcelas do FPM, ressaltando que o 
prefeito está correto em regularizar o pagamento dos servidores e dos 
fornecedores, porque se prenuncia novos arrochos financeiros, numa recessão 
próxima e que causará danos profundos no País e em nosso município. O vereador 
ainda pregou a necessidade de buscar o consenso entre os vereadores, em face da 
câmara de vereadores constituir-se num colegiado que prevalece a vontade da 
maioria dos 11 vereadores, portanto, as deliberações reflete a maioria dos pares. 
Ainda, o mesmo vereador disse estar muito triste na data de hoje, pelo falecimento 
da senhora Andréia Coelho, cuja vida foi ceifada de maneira prematura, em 
decorrência da Covid-19. Usou da palavra o vereador Alysson Franco Garcia de 
Lima que cumprimentou todos os presentes. Saudou a senhora presidenta, aos 
vereadores, prefeito, público e servidores da Casa, internautas e ouvintes da rádio. 
Agradeceu à Deus pelo momento de poder estar presente neste momento 
representando a população de Apiaí, aos seus familiares, aos amigos e aqueles 
que de forma direta e indireta contribuíram para que tivesse êxito na última eleição 
vitoriosa. Agradeceu também a coligação PSB/Democratas, liderada pelo candidato 
Anderson Roza, coligação autorizada pelos lideres de ambas as agremiações. Aos 
colegas de partido que lançaram seus nomes para disputa, o que acabou 
colaborando para que alcançasse o partido a atingir um número de votos suficiente 
para obter uma vaga. Disse que seu mandato está à disposição de todos os 
colegas candidatos, pois entende que sua representação é fruto da colaboração de 
todos. Agradeceu especialmente em nome do deputado estadual Paulo Fiorilo, do 
PT, pelos 227 votos dados ao parlamentar, que traduz confiança na sua pessoa 
que trabalhou para o deputado que felizmente foi eleito. Prometeu honrar a 
votação, colaborar para que o município retome investimentos e o 
desenvolvimento. Disse que vai dedicar esse mandato em defesa da educação, da 
saúde, estradas, agricultura, turismo e assistência social. Transmitiu 
agradecimentos ao ex-presidente da câmara, vereador José Claudio Teixeira de 
Oliveira, que no ano de 1990, pela promulgação da Lei Orgânica do Município de 
Apiaí.  Agradeceu aos vereadores da legislatura de 2017/2020, Anderson Roza, 
José Luis, Jorge Pingas, Leondeniz, Daniel Rosa, Vanderlei, Neguinho das 
Queimadas, Polaco Moura, também aos colegas vereadores que foram eleitos e 
estão presentes nesta sessão, mencionando-lhes nominalmente, assegurando que 
estaremos juntos nesta legislatura, com a finalidade de prestar o melhor para nossa 
população. Espera que todos os vereadores tenha discernimento necessário para 
fazer o melhor trabalho e honrar os votos obtidos nas urnas. Disse que as eleições 
do ano passado foram atípicas, pois daqui um mês retornaremos às urnas para 
escolher o futuro prefeito. Disse que neste exíguo prazo de um mês ficou claro que 
é possível fazer muita coisa para atender nossa população, começando pelo 
pagamento em dia e na realização de serviços básicos à população, prova disso 
são os esforços dos vereadores e do prefeito interino Ricardo Assis. Indagou o lado 
que cada um dos edis irá escolher nesta eleição que se aproxima, mas que isso é 
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natural da democracia plena que vivemos e da escolha pessoal de cada um. Disse 
respeitar o posicionamento do partido. Lembrou a importância da indicação 
apresentada nesta sessão, para criação de Monitor de Desenvolvimento Infantil – 
MDI,  sendo que esses profissionais trabalham junto às CEMEIs, passaram no 
concurso mas o governo municipal, na época, não criou os cargos necessários para 
preenchimento de todas as vagas, o que gera instabilidade para esses 
profissionais, que poderia estar estabilizados e estão à mercê de perder o concurso 
público, lembrando as dificuldades desses profissionais sofrer prejuízos, lembrando 
que existe salas mas não há cargos. Ressaltou a importância de se criar os cargos 
neste ano e não atrairá dificuldades financeiras para a Prefeitura. Disse que a 
criação desses cargos neste momento não atrapalhará o equilíbrio orçamentário e 
financeiro, lendo disposições constantes do Estatuto do Magistério que prevê que 
em dezembro esses cargos ficarão à disposição para remoção, ou seja, para quem 
já estão trabalhando na rede, e os contratados já recebe da prefeitura e apenas 
serão efetivados. Disse que está à disposição do prefeito e do secretário jurídico 
para encontrar uma solução para resolver a questão. Reconheceu o trabalho 
desenvolvido pelo prefeito interino. Augurou paz, saúde, prosperidade e muita sorte 
nesses quatro anos no governo municipal, unindo Legislativo e Executivo. Por 
deferência da senhora presidente e tendo em vista a presença do vereador Ricardo 
Rubens de Assis, prefeito interino,  durante o desenrolar de toda a sessão, foi lhe 
deferido o uso da palavra. Cumprimentou todos os vereadores, os presentes, 
internautas. Agradeceu o convite para participar desta primeira sessão. Disse que 
durante esse período que está administrando o município, não considera nenhuma 
mágica e nem ser bom administrador, mas simplesmente ter um olhar para o 
próximo. O vereador disse que a população tem arcado de maneira muita cara, pois 
desde sua campanha sempre se pautou em eleger como demandas prioritárias o 
cuidado com as pessoas mais necessitadas, que por sua vez não tem culpa por má 
administração. Em resposta a colocação do vereador André Luiz que no seu 
pronunciamento ressaltou que só está sendo possível o pagamento da folha salarial 
devido ao incremento do FPM, contudo, disse que essa colocação não é 
verdadeira, pois os repasses do FPM tem suas parcelas sido bloqueadas, 
argumentando que no mês de janeiro deste ano teve mais de R$ 1,2 milhão retido, 
agora no mês de fevereiro já teve mais de R$ 1,3 milhão bloqueado, com sobra de 
valores. Quanto as colocações sobre a aplicação dos recursos oriundos da câmara 
municipal, disse que basta formular um requerimento e mesmo verificar no portal da 
transparência a destinação de tais recursos. No tocante as obras e serviços 
demandados pela população, infelizmente, disse que não é possível sua completa 
realização por ausência de recursos financeiros. Disse que a situação de Apiaí é 
bastante precária, conta com apenas 01 (um) caminhão. Lembrou que atendeu 
prontamente a solicitação do vereador Ricardo Dias para deslocar-se até o distrito 
do Lageado, na companhia do secretário de obras, pois a partir do momento que 
aceitou ser uma pessoa pública entende que não deve se esconder do povo, 
mesmo nas situações mais adversas como ocorrida na data de hoje, com enchente 
naquela localidade e prejuízos aos seus habitantes. Disse que o maquinário da 
prefeitura e o caminhão estava no Lixão, para cumprir com a determinação da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente para aterro imediato do lixo depositado no 
local, sob pena de arcar com uma multa de R$ 80 mil reais, pois a prefeitura não 
tem condições de pagar essa penalidade. Disse que tem feito cortes de viagens 
desnecessárias, corte de diárias, exemplificando que na última sexta-feira viajou 
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até Itapetininga, para participar de um encontro com o Diretor do DER, Dr. Alfredo, 
visando buscar meios de restaurar as estradas estaduais e nossas vicinais, tendo 
regressado com a ótima noticia de que a pavimentação de Apiaí-Iporanga está na 
fase de projeto de engenharia e logo será licitada. Disse que essa estrada é 
importante elo de comunicação. Também, o mesmo diretor disse que uma máquina 
estará durante 02 (dois) meses prestando socorro na SP.249, no trecho Apiaí-
Ribeirão Branco para evitar problemas de encalhamento de veículos naquela 
estrada. Agradeceu aos vereadores Bicudo e Ari, pela intercessão junto à 
Intercement na doação de material para colocação na aludida estrada. Disse que 
fez redução de serviços de terceiros, visando viabilizar o pagamento da folha de 
pagamento salarial. Disse contar com o apoio dos demais vereadores e em 
especial do vereador Ari Kinor pela experiência de ter administrado Apiaí durante 
um mandato. Disse que está à disposição de todos os vereadores, sem olhar 
pessoas e partidos. No tocante a má qualidade dos serviços prestados pela 
empresa Vivo, reconhece que a empresa está deixando à desejar em alguns 
aspectos, com serviços que prejudica Apiaí e toda região, lembrando que bancos 
estão sem sistema. Pediu a ajuda dos demais vereadores para interceder junto aos 
bancos para disponibilizar uma outra internet para atender os usuários, não 
somente a operadora Vivo S.A., para servir como válvula de escape. Ainda, 
lembrou que não somente a Vivo mas também a Sabesp que abre valas e buracos 
e não restaura de maneira adequada o conserto. Quanto as colocações do 
vereador João Paulo sobre a realização e provimento dos cargos submetidos à 
concurso, lembrou que existe algumas irregularidades envolvendo a realização do 
concurso, sendo que após análise dos advogados da Prefeitura optou-se em 
suspender temporariamente o certame, enfatizando que não se trata de 
cancelamento, somente suspensão devido a ocorrência de irregularidades. Disse 
que a Prefeitura necessita prover alguns cargos efetivos ocupados por 
comissionados, inclusive, está em andamento a realização de uma prova seletiva 
para solucionar o problema de maneira mais rápida. Disse que a intenção é 
regularizar com urgência os problemas havidos no concurso. Alegou que 
recentemente realizou uma reunião com o ex-prefeito Marco Citadini, de Capão 
Bonito, que deixou um saldo em caixa de mais de R$ 27 milhões de reais, sendo 
que ouviu uma valiosa sugestão do ex-prefeito no sentido de aumentar a receita 
municipal, entretanto, o orador disse que acolheria qualquer sugestão desde que 
não prejudicasse o funcionalismo, pois reconhece a necessidade dos servidores em 
manter seus empregos. O vereador disse que não tem aumentado seus gastos na 
prefeitura, a fim de evitar reprimendas futuras. Disse que em conversa com o 
prefeito interino de Itaóca, Ezequiel Fortes, celebrou uma parceria entre as 
prefeituras e a empresa Intercement, para restaurar uma estrada de interesse de 
ambas as cidades, em caráter emergencial. No tocante as roçadas sugeridas pelo 
vereador Ari Kinor para efetuar roçada até divisa de municípios, irá destinar uma 
equipe para promover uma limpeza nas margens da vicinal. Disse que existe uma 
carência de pessoal, razão que qualquer movimentação de pessoal acaba 
aumentando ainda mais a necessidade de pessoal no setor desfalcado. Ainda, 
disse que o retorno da jornada integral de horário de trabalho em razão do 
pagamento em dia do funcionalismo, lembrou que possui contrato com uma equipe 
de frente de trabalho que trabalha 08 horas diárias, pois disse que já reduziu 
bastante a contratação de terceiros, em torno de R$ 60 e R$ 70 mil reais 
mensalmente. Disse que está controlando com austeridade esses contratos 



14 
 

terceirizados. Em resposta a devolução dos recursos da Câmara Municipal, no mês 
de janeiro de 2021, foi devolvido R$ 55 mil reais que colaborou no pagamento da 
folha, contudo, o valor total da folha supera R$ 2,6 milhões de reais. Disse que 
esse valor abrange os encargos sociais, mas que apenas o funcionalismo e os 
professores da rede municipal atinge um valor de R$ 1,8 milhão por mês. Além 
disso possui gastos com as MEI´s, motivo que tem procurado agilizar a realização 
de uma prova seletiva para efetuar as necessárias contratações. O vereador Ari 
Kinor aparteou para indagar se há previsão de data da realização da prova seletiva, 
tendo o senhor Ricardo Assis afirmado que o Departamento Juridico da Prefeitura 
está empenhando na agilização dos procedimentos e em breve será realizado a 
prova seletiva com a finalidade de regularizar esses contratos ora existentes. O 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima aparteou para indagar o prefeito interino se 
não há vedação de realização da prova em período eleitoral, pois estamos em 
plena campanha para eleição de prefeito e vice-prefeito municipal, que ocorrerá no 
dia 07 de março próximo. Disse o prefeito que não tem conhecimento de alguma 
restrição legal sobre o assunto, mas irá estudar os aspectos jurídicos atinentes. O 
vereador Luiz Antonio (Bicudo), pediu aparte para questionar o prefeito sobre os 
candidatos que realizaram o concurso e, no caso de cancelamento, haverá 
restituição dos gastos dos candidatos. O prefeito interino disse que não houve 
cancelamento, mas somente suspensão, situação idêntica sobre o contrato feito 
com a Fundação FUNJAB, com a finalidade de capacitar os servidores municipais, 
a fim de realizar a compensação previdenciária, que também está suspenso. Ainda, 
mencionou que também o contrato com os kombeiros do transporte escolar que 
trabalhou somente 17 dias no ano de 2020 está suspenso, agora retornará e 
acrescentará aqueles dias trabalhados. Disse que a FUNJAB recomenda o não 
pagamento de R$ 800 mil reais por mês para a Previdência Social, contudo, 
preferiu não seguir a orientação da assessoria por receio da legalidade em deixar 
de contribuir para a Previdência Social na forma sugerida pela instituição. Disse 
que esteve reunido na CONDERSUL na companhia do vereador Ricardo Dias, na 
busca de uma melhor interação e fortalecimento dos  pleitos da região. No tocante 
as estradas de Araçaíba-Boa Vista, comprometeu-se com o atendimento do pedido 
do vereador Joani Camargo, argumentando que sua intenção era manter maquinas 
e caminhões em cada distrito, mas que hoje temos somente 01 (um) caminhão em 
condições de funcionamento, e uma máquina que tem que ficar cobrindo o aterro 
sanitário sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 80 mil. Disse que o retorno 
de R$ 55 mil reais devolvido pela Câmara Municipal tem ajudado decisivamente, 
apesar de parecer pouco, mas na hora de contabilizar ajuda sobremaneira na 
composição das rendas. O vereador André Luiz Rodrigues de Souza aparteou para 
dizer que há uma série de erros na administração, mencionando, por exemplo, a 
cessão de funcionários para outros órgãos como Delegacia de Policia, Detran, 
Fórum, etc.., enquanto segundo o prefeito  está faltando servidores. O orador 
Ricardo Assis disse concordar com o vereador, mas que não consegue atender em 
sua plenitude todas as demandas. Disse que já pediu a doação de mais 500 
toneladas de pedra da empresa Intercement, rejeito da britagem do calcário que 
não serve para a produção industrial, mas que para a Prefeitura tem enorme valia. 
Disse que com esse material pretende fazer serviços emergenciais no Pinheiros 2, 
Paiolinho e outros locais. Reafirmou que se depara com falta de maquinários e 
caminhões. Agradeceu seus eleitores, seu partido, todos que contribuíram para que 
chegasse ocupar esse posto de vereador. Disse que ficou surpreso com sua 
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eleição de vereador, depois presidente da câmara e depois prefeito interino. 
Compreendeu que se assumiu tais responsabilidades é porque Deus capacitou 
para que isso ocorresse. Agradeceu aos funcionários da Prefeitura de Apiaí que 
estão dando seu melhor, bem como, aos vereadores que também estão ajudando. 
Pediu que a partir deste ano seja uma câmara de vereadores unida para o bem da 
população. Colocou-se ao dispor dos vereadores para atender os pleitos dos 
colegas enquanto estiver na prefeitura, trabalho bastante transparente para mostrar 
à todos o que está fazendo  no cargo. O vereador João Paulo questionou se há 
previsão para recuperação das ruas da Vila Nova Esperança, tendo obtido a 
resposta de que `pretendo fazer ainda esse mês...´. Disse que não tem 
disponibilidade de mandar equipes para atender simultaneamente. Ainda, que na 
data de amanhã uma equipe irá ajudar na limpeza dos córregos. Disse que tem 
procurado amenizar o sofrimento da população. Novamente externou seus 
agradecimentos pela confiança de todos, pois apesar de reconhecer suas 
deficiências tem procurado se amparar na ajuda dos vereadores, dos técnicos e de 
pessoas capacitadas. Disse que nunca imaginava ocupar o posto de prefeito, pediu 
paciência à todos, pois 80% do município precisa de ações emergenciais. Disse 
que tem procurado agir de acordo com a lei, pois se `a gente errar, vamos errar 
tentando fazer certo´. Disse que `Deus não escolhe os capacitados, mas capacita 
os escolhidos´. Ratificou agradecimentos à todos e reafirmou seus compromissos 
com cada vereador, pois cada um não está aqui por acaso e possui elevada 
representação outorgada por nossa população. 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.  III. ORDEM DO DIA.  Nesta fase não havia 
matérias sujeitas à apreciação. IV. Em fase de explicação pessoal: Os oradores 
inscritos pediram dispensa da palavra. 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, 1º Secretário, mandei lavrar a presente 
ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor Presidente.  
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