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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (12/08/2021), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 11 a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1 a Sessão Legislativa, da 18a Legislatura, 
sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada pelo 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, horário regimental, 
presentes os vereadores AL YSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, ANDRE LUIZ 
RODRIGUES DE SOUZA, ARI OS MAR MARTINS KINOR, GILBERTO CARRIEL 
DE LIMA, JOANI CAMARGO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, 
JOSENI RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, PAULO SEITI 
FERREIRA TSUJIMOTO, RI CARDO DIAS DE PONTES e SANDRO MARCIO 
COSMO. Constituído o número legal, o senhor presidente declarou sob a proteção 
de DEUS aberta a sessão. Considerando as disposições do Regimento Interno, a 
presidência pediu aos vereadores e presentes que se posicionasse para cantar o 
Hino Nacional Brasileiro. Antes do expediente, o vereador Sandro Mareio Cosmo à 
convite da presidência fez a leitura de uma passagem extraída da Bíblia. Durante o 
tempo da sessão dedicado ao Expediente, por determinação da senhora 
presidente, após prévia consulta ao plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida 
e aprovada a ata da 5a Sessão Extraordinária, do 1 ° período, da 1 a Sessão 
Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 17 de Julho de 2021. Ainda, por 
determinação da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: 
PROPOSITURAS: a). VETOS: Veto integral aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao 
Projeto de Lei n° 211 de 2021, de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto, que "dispõe sobre a implantação do sistema de acessibilidade às ruas e 
calçadas,com a construção de rampas de acesso para cadeirantes"; Veto integral 
aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n? 212 de 2021, de autoria do 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que "torna obrigatório a presença de 
funcionário capacitado e habilitado para atuar como intérprete da Lingua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS); b) PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO: 002/21 - de 
autoria do vereador Alysson Franco de Lima Garcia, que "Dispõe sobre concessão 
de Título de Cidadania ao Senhor PAULO ROBERTO FIORILO". e). 
REQUERIMENTOS: 040/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Requer 
informação ao Sr. Diretor de Divisão do DER, DR 9 de Itapetininga, sobre os 
procedimentos adotados pela Policia Rodoviária Estadual nas autuações de 
condutores na cidade de Apiaí; 041/21 - vereador André Luiz Rodrigues de Souza 
- Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre o funcionamento e despesas 
em máquinas pertencentes à Prefeitura de Apiaí, uma carregadeira W.20 e uma 
Motoniveladora; 042/21 - vereador Ricardo Dias de Pontes - Requer informação ao 
Sr. Prefeito Municipal, sobre a existência ou não de um Plano de Trabalho para 
regularização da numeração das casas de forma ordenada, individualizada e única, 
placas de identificação contendo nomes das ruas e logradouros públicos, no distrito 
do Lageado, neste Município de Apiaí"; d). MOÇÕES: Moção de Aplausos de 
autoria do vereador Alysson Franco de Lima Garcia, pela trajetória de vida e 
carreira pública do senhor JADERSON NOGUEIRA BRAGA; Moção de Pesar de 
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autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento do senhor José 
Carlos de Lima, fato ocorrido no último dia 31 de julho; Moção de Pesar de autoria 
do vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento da senhora Juraci Aparecida 
da Rosa, falecida no dia 08 de Agosto; e). INDICAÇÕES: 102/21 - autoria 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a 
restauração do lajotamento da Rua da Fonte (entre o Restaurante Boléia até a 
Escola Honorina Albuquerque), no Bairro Alto da Tenda, bem como, melhorias no 
sistema de iluminação pública em 02 (dois) postes situados na confluência das 
Ruas Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos e Saudade, no centro da cidade; 103/21 - 
autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine a restauração do lajotamento da Rua Cipriano de Oliveira, no Bairro Alto 
da Tenda; 104/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determine à Secretaria Municipal de Agropecuária amplo 
levantamento dos prejuízos dos peixes mortos nos dias de frio intenso e promova a 
doação de alevinos aos psicultores que sofreram perdas na criação; 105/21 - 
autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Indica ao Sr. Prefeito Municipal 
a construção de 03 (três) lombadas distribuídas entre Pinheiros 2 até a altura do 
prédio da Agroindústria, no Bairro Pinheiros, nesta cidade; 106/21 - autoria 
vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, gestões 
necessárias com vistas à obtenção de recursos financeiros ou através de recursos 
próprios, visando a construção de uma Área de Lazer, ou seja, um Complexo 
Poliesportivo com quadra poliesportiva, parquinho infantil, pista de caminhada, 
academia ao ar livre, no distrito de Encapoeirado, em local próximo ao Artesanato 
(imediações do antigo campinho de futebol), numa área de 2.165,52m2, pertencente 
à Prefeitura de Apiaí; 107/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, a revitalização mediante pintura de 
faixas de travessia de pedestres (faixas de segurança), sinalização horizontal para 
estacionamento de veículos (pontos demarcados), áreas preferenciais de 
estacionamento (em frente às farmácias), Hospital, Escolas, Centro de Saúde, 
Bancos, Pontos de Táxi, Supermercados, Loteria, Correio, enfim, ampla 
restauração da pintura nas ruas da cidade; 108/21 - autoria vereador Joseni 
Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine reparos no 
calçamento por lajotas da Rua Ernesto dos Santos Lisboa, localizada no Bairro Alto 
da Tenda, nesta cidade; 109/21 - autoria vereador Joseni Ribeiro Barbosa - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal, determine a limpeza e desobstrução da calha do córrego 
que passa nos fundos da Rua Tertuliano Isaias de Oliveira, ao lado da antiga 
Brahma, córrego situado na divisa dos bairros Santa Bárbara e Alto da Tenda, 
nesta cidade. Após, por ordem da senhora Presidente foram submetidos à 
deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do Expediente: 1). Discussão 
e votação do Requerimento n? 040/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - 
Requer informação ao Sr. Diretor de Divisão do DER, DR 9 de Itapetiinga, sobre os 
procedimentos adotados pela Policia Rodoviária Estadual nas autuações de 
condutores na cidade de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos senhores vereadores. 2). Discussão e votação do Requerimento nO 041/21 - 
vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Requer informação ao Sr. Prefeito 
Municipal, sobre o funcionamento e despesas em máquinas pertencentes à 
Prefeitura de Apiaí, uma carregadeira W.20 e uma Motoniveladora. Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 

2 



requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 3). 
Discussão e votação do Requerimento nO 042/21 - vereador Ricardo Dias de 
Pontes - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre a existência ou não de 
um Plano de Trabalho para regularização da numeração das casas de forma 
ordenada, individualizada e única, placas de identificação contendo nomes das ruas 
e logradouros públicos, no distrito do Lageado, neste Município de Apiaí". Depois 
de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 4). 
Discussão e votação da Moção de Aplausos de autoria do vereador Alysson Franco 
de Lima Garcia, pela trajetória de vida e carreira pública do senhor JADERSON 
NOGUEIRA BRAGA. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente 
submeteu-a à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores. 5). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria da vereadora 
Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento do senhor José Carlos de Lima, fato 
ocorrido no último dia 31 de julho. Depois de amplamente discutida, a senhora 
presidente submeteu-a à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores. 6). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria do 
vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento da senhora Juraci Aparecida da 
Rosa, falecida no dia 08 de Agosto. Depois de amplamente discutida, a senhora 
presidente submeteu-a à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores. 11. USO DA TRIBUNA: Usou da palavra o vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto que cumprimentou todos os presentes. O vereador disse 
que nesta oportunidade a pauta conta com dois vetos para ser apreciados. Disse 
que sua relação com o prefeito interino, pois a população está preocupada com os 
rumos tomados no tocante ao relacionamento destes. Esclarece que, fora do 
âmbito politico-administrativo, os dois são amigos. Disse que sempre acompanhou 
a trajetória social, especialmente os eventos culturais que ele fazia, brincavam 
entre sí sobre a trajetória de seus times de coração, pois o vereador é corintiano e 
o prefeito é palmeirense, fruto de brincadeiras entre eles, contudo, disse que sentiu 
se enganado em confiar nas propostas do atual prefeito quando se lançou à 
candidatura para presidência da câmara e os vereadores já sabiam que quem fosse 
eleito seria investido temporariamente no cargo de prefeito, já que as eleições 
majoritárias de Apiaí teria sido anuladas no final do ano passado, em face do 
candidato vitorioso ter se candidato sob impedimento legal, ter feito a campanha 
sub judice e posteriormente a Justiça Eleitoral declarou a nulidade das eleições. 
Disse que entende existir o direito do prefeito vetar proposições que não concorde, 
pois é um direito que lhe assiste, contudo, de outro lado também corresponde seu 
direito em apresentar proposituras que entenda atender aos anseios da população 
de Apiaí. Disse que esse embate é natural e significa amadurecimento das 
autoridades que sabem discutir as divergências dentro da urbanidade e respeito 
aos limites da competência de cada um, argumentando que estão mergulhados no 
trabalho para o qual foram investidos. O vereador disse que no aspecto de saber 
quem "está errado" não cabe fazer esse julgamento, pois todas as cabeças, na 
maioria, pensam diferentes e isso é fruto da democracia. Disse que em relação aos 
vetos espera ver a decisão que os vereadores irão tomar. Agradeceu o trabalho da 
Secretária Rosangela Aliaga, lembrando que sempre acionou a Secretária para 
saber sobre os cuidados e medidas de profilaxia elaboradas pela pasta na 
retomada das aulas presenciais, qual assegurou que todos os cuidados estão 
sendo tomados para garantir segurança sanitária aos alunos e professores. Disse 

3 



que no período de pandemia sempre manteve contatos com a Secretaria da 
Educação para saber sobre a questão do transporte escolar, cuidados com o 
restabelecimento das atividades, enfim, sempre questionou sobre as medidas que 
estavam sendo geridas para garantir um bom retorno. Disse que recebeu um oficio 
da Secretária de Educação, oferecendo todos os esclarecimentos sobre o retorno 
das aulas, com data definida a partir do próximo dia 16 de agosto, de forma 
gradual. Agradeceu a atenção dada pela Secretária Rosangela, desejando à todos 
os professores um bom retorno, bem ainda, parabenizou o trabalho realizado 
durante a fase da pandemia. Congratulou-se com a equipe de saúde, enfermagem, 
pessoas que trabalharam mais do que a carga horária, enfim, externou 
agradecimentos à todos os agentes envolvidos na saúde, especialmente nos 
últimos dias que teve uma intensificação da vacinação, sendo que o município 
atingiu um percentual superior à 50% de sua população vacinada. Também, 
enalteceu o trabalho desenvolvido pela presidente da câmara, vereadora Joseni 
Barbosa, que conseguiu obter a doação de kits esportivos para incentivar o 
desenvolvimento do esporte no município. Registrou também que o Prefeito 
Municipal, na companhia do Diretor Esportivo, foram buscar mais kits esportivos 
que foram doados pelo Governo do Estado. Sugeriu que as autoridades, prefeito e 
vereadores, faça um estudo para identificar as carências dessa espécie de material, 
na zona rural e urbana, .para que façam a distribuição desse material. Salientou que 
uma aluna do distrito de Araçaiba, Gabriela Silva, uma atleta, que está buscando 
profissionalização nas lutas marciais, optando por transferir-se de Araçaiba para 
São Paulo, na busca do sonho em aprimorar-se nas artes marciais. Disse que além 
das medalhas e de representar nossa cidade, disse que "o sonho que ela almeja, 
independente das medalhas, ele sonho com certeza lhe levará algum lugar". 
Agradeceu o sensei Mauro Pelegrina pelo estimulo e apoio à aluna Gabriela, à 
professora Lia Oliveira, enfim, aos muitos atletas que existe em noafirmando que 
temos bons tesouros entre a população que precisa ser lapidados. Usou da palavra 
o vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os presentes. 
Parabenizou a revitalização (pintura das paredes e troca dos equipamentos de 
som), realizados para maior comodidade, sob a iniciativa do funcionário Sandro 
Falseti, no plenário desta Casa, elogiando a instalação de novos telefones, pintura 
do plenário, feito com o assentimento da vereadora presidente. O vereador disse 
que apresentou o requerimento de informações sobre a máquina motoniveladora 
que por muitos anos ficou estacionada numa Oficina para conserto na cidade de 
Curitiba, sendo que a máquina foi resgatada graças à colaboração desta Câmara 
que fez o repasse para que a Prefeitura pudesse efetuar o pagamento pelos 
serviços e retomar o equipamento, porém, a máquina trabalhou por apenas um dia 
e novamente encontra-se paralisada no pátio da Garagem, razão que fez o pedido 
de informação, indagando o valor e quais os reparos efetuados no bem móvel. 
Disse que sua intenção é que os equipamentos sejam usados na recuperação da 
malha viária do município de Apiaí. Ainda, afirmou que os caminhões que faz a 
coleta de lixo, 02 ou 03 caminhões, ao que parece estão estragados, sugerindo que 
a Câmara e Prefeitura faça uma parceria para restaurar tais caminhões, pois a 
coleta de lixo é essencial e sua suspensão prejudica demasiadamente a higiene 
urbana. O vereador disse que o prefeito interino tem afirmado nas suas mensagens 
em redes sociais que recuperou várias máquinas pertencentes à Prefeitura, mas 
não tem visto os equipamentos em atividades nos serviços municipais, pois a 
maioria dos bens estão paralisados e em prejuízo dos serviços e das demandas da 
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coletividade. Mencionou que os bens supostamente recuperados estão 'parados', 
citando que os caminhões do lixo estão parados, caminhão da agroindústria 
parado, questionando a aludida recuperação citada pelo prefeito, pois os 
equipamentos estão parados. Disse que o caminhão da agroindústria que é vital 
para auxiliar os serviços de fortalecimento da produção agropecuária municipal, 
paralisado por uma peça, ao que se sabe um módulo, não representa valor 
exagerado para substituição da peça danificada e traz inúmeros prejuízos para os 
produtores locais. O vereador disse que tem repetido inúmeros pedidos para 
construção de lombadas ao longo da Avenida Castelo Branco, em Pinheiros, 
especialmente na altura da entrada do povoado Pinheiros 2, onde já registrou 
acidente com vitima fatal, e outras duas distribuídas, uma na altura da 
Agroindústria, para reduzir o emprego da alta velocidade que os condutores que 
trafega pela via. Disse que tem mostrado à população seu empenho na busca de 
uma solução para o problema, contudo, tanto o Diretor do DER como o Prefeito 
Municipal, se comprometeram com a construção dos obstáculos, sendo certo que 
na companhia do prefeito quando estiveram em audiência com o Diretor do DER, o 
senhor prefeito obteve autorização para que fizesse às expensas da Prefeitura, das 
lombadas no trajeto que pertence ao DER. Disse que o prefeito depois do acidente 
foi até o local, fez uma transmissão ao vivo de um vídeo no qual assegurou que 
estaria realizando a construção das lombadas. O vereador disse que pela demora, 
talvez, o prefeito esteja esperando ocorrer outro acidente para que se compadeça e 
assim determine a construção dos equipamentos naquela via pública, 
argumentando que isso depende exclusivamente da boa vontade em realizar as 
obras, já que consta autorização expressa do DER para que a Prefeitura 
empreenda a confecção do serviço, pois a edificação de 03 (três) lombadas vale 
mais do que uma vida. Disse que todos pedidos para melhoria no Bairro Pinheiros, 
simplesmente o Sr. Prefeito Municipal não faz, mencionando as várias indicações já 
apresentadas e não atendidas, inclusive, disse que máquinas e caminhões da 
Prefeitura estavam recuperando estradas rurais próximo do Bairro Cangume, 
entretanto, as estradas do bairro não foram recuperadas porque esse pedido teve 
origem no pedido do vereador. O vereador disse que está se sentindo perseguido e 
a população de Pinheiros injustiçada. No tocante a almejada construção das 
lombadas na avenida que corta o bairro Pinheiros em direção às cidades de 
Ribeirão Branco e Itapeva, devido ao elevado fluxo de veículos e o perigo 
enfrentado pelos transeuntes no local, pede encarecidamente que no prazo de 15 
dias o prefeito tome uma providência, sob pena de encaminhar uma representação 
à Promotoria da Comarca de Apiaí dado os evidentes riscos potencializados em 
face da ausência de obstáculos, local de grande movimentação de carretas, 
veículos pequenos, etc ... Disse que sua preocupação maior é a volta às aulas, pois 
as crianças terão que percorrer o local para acessar à escola e para aguardar o 
coletivo de transporte escolar. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de 
Oliveira que cumprimentou todos os presentes. O vereador parabenizou o 
Município de Apiaí pela passagem de mais um aniversário de emancipação politica 
administrativa, quando comemorará 250 anos de emancipação. O vereador 
também parabenizou uma classe de trabalhadores de extrema importância que 
vem trabalhando imensamente que são os trabalhadores do SAMU, comemorada 
na data de hoje, parabenizando todos os membros das equipes, enfermeiros, 
técnicos, motoristas e demais profissionais que trabalham para salvar a vida dos 
brasileiros. O vereador disse que apresentou a Indicação n. 104/21, lembrando que 
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na última semana passamos por momentos de frio intenso, com temperaturas que 
causaram a mortandade de uma grande quantidade de peixes, acarretando 
prejuízos aos psicultores, motivo que fez indicação para que o Municipio de Apiaí 
faça um levantamento dos prejuízos e reponha os alevinos mediante cooperação 
financeira da Prefeitura de Apiaí. O vereador disse que dentro de alguns dias fará 
um requerimento para pedir informação sobre o andamento do pedido, através de 
levantamento dos prejuízos experimentados pelos produtores. Pediu ao prefeito 
municipal para que dê uma atenção especial para os moradores do Bairro Jardim 
Paraiso, sendo que o dirigente municipal prometeu enviar uma equipe para 
restaurar as condições da Rua David Carlos Macknight, objetivando, ao menos, dar 
uma amenizada na situação de precariedade que assola seus moradores. O 
vereador finalizou desejando uma boa noite e bom final de semana. Usou da 
palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que saudou todos os presentes. O 
vereador disse que como porta voz dos moradores do bairro Queimadas, região do 
distrito de Araçaiba, estão reivindicando atenção para recuperar as condições das 
estradas, os produtores rurais estão reclamando das más condições das estradas. 
O edil pediu que o prefeito autorize em caráter emergencial o deslocamento da 
equipe de conservação de vias públicas para restaurar as condições de 
trafegabilidade das estradas. Disse que agora é um momento oportuno para 
empreender esses serviços, pois uma época de seca e que conservará o serviço de 
recuperação. Disse que os bairros Botucas, Queimadas e adjacências pede socorro 
e torna-se urgente a recuperação dessa malha de estradas. O vereador Ari Kinor 
aparteou o orador para comunicar que esteve visitando a Diretoria do DER, pedindo 
a colaboração do órgão para encaminhar uma patrulha rural, numa parceria com a 
Prefeitura, para realizar os serviços de recuperação das estradas rurais do nosso 
município. Disse que em face da elevada demanda, existe 03 municípios na frente 
de Apiaí, sendo que provavelmente até o final do ano, receberemos a ajuda do 
DER para tal finalidade. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que 
cumprimentou todos os vereadores. O registro do pronunciamento parcial do 
vereador ficou comprometido em face do áudio não ter captado sua fala nos 
momentos iniciais de seu discurso. No restante do pronunciamento, o vereador 
disse que possui orgulho de seu trabalho como vereador, pois atingiu a quantia de 
R$ 3,5 milhões de reais que conseguiu trazer para o Município de Apiaí. Disse que 
graças aos seus esforços conseguiu R$ 750 mil reais para obras de melhoramentos 
do campo de futebol do distrito do Lageado. Recordou que pessoas insistem em 
dizer que o distrito do Lageado está abandonado, lembrando que quando assumiu 
no ano de 2017, investido no cargo de vereador, na época, o muro do cemitério 
estava caído, o prédio da UBS do distrito estava precisando de ampliação, 
conquista com a ajuda do vereador André Luiz Rodrigues de Souza, mediante 
emenda do ex-deputado federal Nelson Marquezelli, foi investido para ampliar a 
capacidade de atendimento da UBS do distrito. Disse reafirmar que desde o Bairro 
Palmital de Apiaí até o distrito de Palmitalzinho tem recursos investidos obtidos por 
autoria do orador. Apregoou a necessidade de acabar com a divisão politica, pois a 
campanha já ajudou. Disse que diariamente tem colaborado com as pessoas mais 
necessitadas, auxiliando na saúde, pedindo a união para somar na busca de 
melhoramentos para todos nossos habitantes. Agradeceu o Secretário de Saúde 
pelo trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde, que tem aplicado recursos 
da melhor maneira possível, mencionando que R$ 300 mil obtidos para saúde, a 
Secretaria tem executado com fidelidade a aplicação de tais recursos. Disse que irá 
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emitir 10000 panfletos para divulgar seu trabalho, citando que conseguiu R$ 80 mil 
para o CEOMA, R$ 300 mil para custeio da saúde, R$ 10.0 mil para o Hospital Dr. 
Adhemar de Barros, R$ 50 mil para Academia ao Ar Livre, R$ 150 mil para compra 
de uma Van, um novo veículo para o Conselho Tutelar que está vindo para Apiaí. 
Disse que possui um circulo bom de amigos, facilitando a obtenção dessas 
conquistas. Agradeceu a empresa Eurolafe, de Tatuí, que fez a doação de 02 
macas para colocação no interior dos veículos vans, com custo zero para o 
Município. Disse esperar que neste ano seja um ano de muitas bênçãos. 
Agradeceu as pessoas que acreditam no seu trabalho, pedindo a união, inclusive, 
sugeriu que se vier à postular outros cargos, poderá ajudar essas pessoas que 
estão criticando suas ações na atualidade. Disse que nunca tirou um centavo 
desonestamente na politica. Usou da palavra o vereador Luiz Antonio da Silva que 
saudou todos os presentes, internautas e ouvintes da rádio. O vereador disse que 
nestes 07 meses que o Secretário Municipal de Obras, Maurinho, esteve à frente 
da Secretaria, deixou um legado de bons serviços. Lembrou que o próprio 
Secretário numa ocasião teria afirmado que 'Bicudo, você é o vereador que menos 
reclama de meus serviços", então, respondi: "não adianta reclamar, pois você não 
tem meios para trabalhar, não tem caminhão, não tem máquinas, falta recursos e 
pessoal". Disse que na última semana, a estrada de acesso à ETE - Estação de 
Tratamento de Esgotos, localizada no Bairro Palmital, via que conta com inúmeros 
moradores às suas margens, foi feita uma parceria entre Sabesp/Prefeitura, para 
recuperar essa estrada. O vereador pediu ao prefeito municipal para explicar os 
motivos da saída do Secretário Maurinho. O orador pediu que a Justiça Eleitoral 
não adie novamente as eleições, lembrando que 'baladas, bares, eventos, enfim, 
aglomerações de pessoas, continuou sendo realizadas, mas as eleições foram 
suspensas", indagou. Disse que das cidades que estão sem prefeito, a sua maioria, 
são cidades pequenas, a maior é Leme com 1 03 mil habitantes, as demais na casa 
de 50 mil para baixo, então, não desperta grande atenção das autoridades em 
agilizar a realização de eleições, porque não ocasiona grande repercussão. Disse 
que a população, depois de 03 adiamentos, foi surpreendida com nova suspensão. 
Disse estranhar esses sucessivos adiamentos, causando grande surpresa. Pediu 
que registrasse seu repúdio contra a propaganda lançada pelo Governo Federal de 
que "vender os correios só traz benefícios", questionando para quem será esse 
beneficio, pois para a população não será com certeza, empresa que gera 100 mil 
empregos diretos, presente em cidades pequenas e grandes, com trabalho eficiente 
dos seus agentes. Disse que essa propaganda é enganosa, pois para vender os 
Correios tem que ser aprovado pelos deputados, senadores e desafiou o deputado 
que votará à favor da venda dessa empresa. Usou da palavra o vereador Alysson 
Franco de Lima Garcia que cumprimentou os pares, os presentes, os internautas e 
ouvintes da rádio. O vereador agradeceu os vereadores pela aprovação da Moção 
de Aplausos para Jaderson Nogueira Braga, mencionando que através da 
articulação do Jaderson e do vereador Mateus, de Capão Bonito, tiveram uma 
orientação sobre a inserção das chamadas impositivas, recebendo destes 
orientação no tocante ao assunto. Disse que depois dessa assessoria foi definida a 
legislação para fortalecer o trabalho da vereança. Parabenizou a equipe que estão 
envolvidas, entre servidores públicos, terceiros, que estão engajados na 
revitalização de ruas da cidade, citando ruas centrais, no momento, pede que a 
equipe seja direcionada para a Rua da Infância, do Boléia até a Escola Honorina, 
onde as lajotas estão irregulares e precisa de um trabalho de melhoria, lembrando 

7 



que o momento é oportuno e indicado para realizar esses serviços, pois estamos 
nas vésperas da retomada das aulas. Disse que foi possível a troca de lâmpadas 
no distrito de Palmitalzinho, inclusive, a população está reivindicando a expansão 
do serviço, pois as luminárias hoje não corresponde a 50% das moradias da 
localidade. Disse que estão aguardando o cascalhamento das ruas do distrito de 
Palmitalzinho. O vereador afirmou que a Comissão de Educação e Cultura, 
integrada pelos vereadores Paulo Tsujimoto, Sandro e Alysson, pediram um 
prognóstico para o retorno das aulas. Disse que obtiveram resposta da Secretária 
Municipal que afirmou que a previsão é para o próximo dia 16 de agosto, para 
alunos do 6° até o 9° ano, e alunos do ensino médio, sendo que o transporte 
escolar estará reduzido para 50% da capacidade do veículo, a fim de reduzir os 
riscos de contaminação. Esclareceu que o sistema é hibrido, pois se as famílias 
estiverem receosas em encaminhar seus filhos poderão optar por realizar o ensino 
remoto, online, sem prejuízo aos alunos em relação à presença, mas com a 
condição de realizar as atividades online. O vereador também relatou sobre a 
importância da busca de recursos para beneficiar à população, reconheceu o 
trabalho dos deputados que muito tem ajudado o município e região. Disse que 
muitos dos deputados desenvolve um trabalho na região sem se preocupar com os 
números de eleitores, salientando que neste perfil se enquadra o trabalho do 
deputado Paulo Fiorilo. O vereador disse que independente de partido politico, que 
a população refletisse para que os erros em relação aos nossos votos, diminua, 
mediante clareza e conhecimento, pedindo a liberdade de fazer esclarecimento 
sobre o pronunciamento do vereador Bicudo, para que possamos refletir. Lembrou 
do papel da empresa Correios, quando seu avô escrevia cartas para seu tio na 
cidade de Salto, era por cartas, recebia dos Correios o Livro Seleções, chegou um 
tempo que imaginava que os Correios iria acabar, com o avanço da tecnologia, com 
a internet, vendas online, entregas de encomendas, a empresa Correios vem 
surpreendendo com a geração de lucros para o País. Fez uma comparação com o 
sistema de telefonia, na época algo em torno de R$ 10 mil reais para possuir uma 
linha, apenas pessoas abastadas de recursos. Na época, optou-se em privatizar as 
empresas telefônicas, sendo que as empresas que foram agraciadas com a 
privatização são empresas milionárias, no entanto, o governo deixou de angariar 

,........ lucros com a atividade de telefonia, apontando que esse é o caminho dos Correios 
que será entregue para mãos de particulares. Disse que deixa esse recado para 
reflexão, para sugerir uma reflexão na hora de votar. O vereador Paulo Tsujimoto 
disse que na sua opinião é a favor da privatização, pois com investimentos privados 
teremos serviços mais eficientes e atualizados, abandono do fisiologismo e das 
politicagens em atividades que deveria ficar nas mãos da iniciativa privada. Usou 
da palavra o vereador Sandro Marcio Cosmo que cumprimentou todos os 
presentes. O vereador pontuou seu pronunciamento felicitando os vereadores e 
enalteceu a lembrança do vereador Alysson, bem como cumprimentou os 
habitantes de Apiaí pela passagem dos 250 anos de emancipação política 
administrativa. O vereador, ainda, parabenizou os profissionais do magistério que 
trabalharam dobrado durante essa fase de pandemia, advertindo que todos 
reconhecemos que a pandemia ainda não acabou e gera muita preocupação. O 
vereador ainda disse que se sente honrado em fazer parte da classe do magistério, 
profissionais que sempre estão do lado das pessoas mais sofridas. Parabenizou o 
ex-Secretário Mauro, que foi um verdadeiro guerreiro, usando de poucos 
equipamentos realizou um valioso trabalho em prol da população. Cumprimentou a 
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investidura do novo Secretário de Obras, Roberto Munhão. O mesmo vereador 
disse que os serviços de iluminação pública foram retomadas recentemente no 
Bairro Roncador, uma reivindicação que se arrasta há vários anos e somente agora 
está caminhando para sua finalização, isso para mostrar que a concretização de 
serviços públicos é excessivamente moroso. Disse que no Lageado tem uma 
motoniveladora permanentemente na localidade, enfatizando que povoados como 
Lageado e Pinheiros equivale a cidades da região. Disse que todas as autoridades 
devem relegar as mágoas politicas e unidos travar uma verdadeira luta em prol da 
população. Disse que recebeu uma manifestação do deputado estadual Carlos 
Giannazi, contra o PLC 26 proposto pelo Governador do Estado de São Paulo, que 
visa subtrair direitos de uma vida inteira como professor. Disse que um dos direitos 
que o governador quer retirar é o abono de faltas justificadas. Disse que a reforma 
administrativa visa modificar vários direitos do funcionalismo público, uma delas é a 
retirada da licença prêmio para o servidor que não registrou faltas injustificadas 
durante o período de cinco anos. O mesmo vereador disse que o servidor 
contratado pela Lei 1073, o chamado categoria '0', e inúmeros outros pontos de 
redução de direitos do funcionalismo estadual, serão afetados pela proposta do 
governador. Usou da palavra a vereadora Joseni Ribeiro Barbosa que saudou 
todos os presentes, os pares vereadores, as pessoas que acompanha a sessão 
pelas mídias sociais. Disse que não poderia deixar de falar nesta oportunidade, 
especialmente para parabenizar o aniversário da cidade de Apiaí, lembrando que 
muitas lutas ocorreram para obter melhoria dos serviços públicos. Saudou os 
servidores públicos, as lideranças politicas, as famílias, enfim, toda população, que 
luta diariamente para progredir no avanço de melhorias, oferece condições para 
Apiaí continuar em direção ao desenvolvimento. Finalizou ratificando homenagens 
pela passagem de aniversário da cidade. Decorrido o intervalo regimental. Após, 
verificada a presença dos senhores vereadores constatou-se o comparecimento 
dos mesmos vereadores presentes na primeira fase da sessão número é suficiente 
para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia. 111. ORDEM DO 
DIA. ITEM UM: Discussão e votação do Veto integral aposto pelo Sr. Prefeito 
Municipal ao Projeto de Lei nO 211 de 2021, de autoria do vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto, que "dispõe sobre a implantação do sistema de acessibilidade 
às ruas e calçadas, com a construção de rampas de acesso para cadeirantes". 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
veto foi rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM DOIS: 
Discussão e votação do Veto integral aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Projeto 
de Lei n? 212 de 2021, de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que 
"torna obrigatório a presença de funcionário capacitado e habilitado para atuar 
como intérprete da Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Por requerimento de 
autoria do vereador autor, João Paulo Cordeiro de Lima, endossado pelo vereador 
Ari Osmar Martins Kinor, pediram vistas do projeto para ulterior deliberação do 
plenário, no que foi anuído pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador 
Alysson pediu o comparecimento dos membros das comissões que analisaram o 
projeto para discutir com os representantes da Associação Comercial de Apiaí, 
tendo sugestão para que a reunião seja agendada para a próxima quinta-feira, dia 
19 de agosto, às 20 horas, no prédio desta Câmara Municipal. ITEM TRÊS: 
Discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n? 002/21 - de autoria do 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia, que "Dispõe sobre concessão de Título 
de Cidadania ao Senhor PAULO ROBERTO FIORILO". Depois de amplamente 
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discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. IV. Em fase de explicação pessoal: 
Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que saudou todos os 
presentes. O vereador parabenizou Apiaí pela passagem de seus 250 anos de 
emancipação politica-administrativa. Saudou e parabenizou todos que estiveram no 
meio politico do município desde sua fundação, uma luta árdua, desafiador, para 
que Apiaí alcançasse seu desenvolvimento atual. Parabenizou a classe empresarial 
e particularmente a população ordeira e trabalhadora de Apiaí. Lembrou que 
exerceu o mandato de Prefeito e conhece muito bem as dificuldades atravessadas 
pelos dirigentes que aceitaram o encargo de administrar esse município e 
dificuldades impares. O orador discordou das palavras proferidas no 
pronunciamento feito pelo vereador Ricardo Dias de Pontes quando mencionou que 
não 'cabe ao vereador a busca de recursos, essa tarefa seria do prefeito', 
lembrando o orador que mesmo não cabendo aos vereadores essa função, mas os 
vereadores que corre atrás de emendas parlamentares, contribui decisivamente 
para o progresso do município, pois as emendas que são carreadas para o 
Município ajuda fortemente para o desenvolvimento da cidade, pois nosso 
município não reúne condições de arcar sozinho com os investimentos tão 
necessários para atender as reivindicações dos nossos moradores. Novamente 
reforçou os votos de congratulações com o aniversário da cidade. O vereador 
esclareceu que pediu a substituição de seu nome no processo que examina as 
contas anuais do ano de 2017, sendo que a defesa do ex-prefeito atribuiu boa parte 
das responsabilidades de suas contas ao seu antecessor, no caso, se referindo ao 
exercício de sua gestão como prefeito, razão essa que justificou o pedido de 
renúncia como membro da comissão especial formada para exame daquelas 
contas. O vereador Alysson Garcia solicitou um aparte no que foi autorizado pelo 
orador, para também parabenizar o município de Apiaí pela passagem do 
aniversário de emancipação politica-administrativa, congratulando-se com as 
lideranças politicas e com a população de um modo geral por tão grato 
acontecimento. O vereador reafirmou o cronograma que tinha anunciado durante 
sua fala no Expediente, para reiterar que num primeiro momento, será o retorno 
gradual/presencial dos alunos da rede estadual e depois o retorno dos alunos da 
rede municipal. Também, registrou que no próximo dia 25 de agosto comemora-se 
o Dia Nacional da Educação Infantil, data importante para os profissionais da área. 
Parabenizou todos os funcionários da área da educação, professores, monitores, 
monitoras, que vem realizando um trabalho remoto de qualidade, os pais que 
engajaram na tarefa de auxiliar seus filhos durante essa pandemia que estamos 
enfrentando. Nada mais havendo à tratar, a senhora presidente encerrou a 
presente sessão. Convocou os senhores vereadores para a próxima sessão 
ordinária a se realizar no dia 26 de Agosto de 2021, no horário regimental. 
Levantou-se a sessão às vinte e duas horas e dezesseis minutos. Para constar, eu, 
1° Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim 
e pelo senhor Presidente. ~ 

. ~ 

JOSE RIBEIRO BA 
(Presi nte em Exercício da 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 11aSessão Ordindária 2021 

SESSAO: 12 a Sessão Ordinária 
DATA: 26/08/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

~ VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza J 
Ari Osmar Martins Kinor J 
Gilberto Carriel de Lima J 
Joani Camargo de Almeida v 
João Paulo Cordeiro de Lima J 
Luiz Antonio da Silva J 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto V 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia V 
Ricardo Dias de Pontes v 
Sandro Mareio Cosmo V 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

RESULTADO 
Favoráreis 10 
Desfavoráveis I 
Abstenção 
Total Geral jU 


