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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 1Sa LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021 . 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um 
(12/0S/2021), a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de 
Novembro n. 247, a 12a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1a Sessão Legislativa, 
da 1Sa Legislatura, sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e 
secretariada pelo vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, 
horário regimental, presentes os vereadores ALYSSON 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, RICARDO 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 Marcio 
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 11a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1a Sessão Legislativa, 
1Sa Legislatura, realizada no dia 12 de Agosto de 2021. Ainda, por determinação 
da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
VETO: Veto integral do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nO 212 de 2021, que 
"Torna obrigatório a presença de funcionário capacitado e habilitado a atuar como 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); b). PROJETOS DE LEI: 231/21 
- autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui o Dia do Músico no 
Município de Apiaí, Estado de São Paulo"; 232/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Altera o caput do artigo 5°, da Lei Municipal nO 122, de 16 de Junho de 2015, que 
Institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - SISMASE"; 238/21 - 
autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - "Institui no calendário do Município de 
Apiaí, Estado de São Paulo, Dia 15 de Setembro, como Dia de Conscientização e 
Combate à Depressão e ao Suicídio"; 241/21 - autoria do Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre ratificação da Resolução nO 01/2021, da Assembleia Geral do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE"; 
242/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Dá a denominação de 
Rodovia Municipal Indalécio Dias dos Santos, a estrada vicinal com inicio no Bairro 
Campo Grande, API-060, continua na API-05S, no distrito de Palmitalzinho até 
divisa de municípios de Apiaí-Bonsucesso de Itararé, no município de Apiaí/SP"; 
243/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia - "Dá a denominação de 
Rodovia Municipal Manoel Favareto, a estrada vicinal AP-36, que saí do 
entroncamento da SP-249 até a sede do distrito de Lageado, no município de 
Apiaí/SP"; c) REQUERIMENTOS: 044/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto 
- Requer informação ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, Ricardo Leão Silva, 
sobre os critérios e condições técnicas exigidas para instalação de aparelho de 
tomografia para ser usado na rede publica de saúde do Município de Apiaí; 045/21 
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- vereadores Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, André Luiz Rodrigues de Souza e Luiz 
Antonio da Silva - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre os custos e 
orçamento do projeto para edificação de uma nova UBS, no Jardim Paraiso, nesta 
cidade; 046/21 - vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Requer informações 
ao Sr. Prefeito Municipal sobre a edição do Decreto nO 135, d e07 de Maio de 2020, 
que alterou o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Apiaí; d) 
MOÇÕES: Moção de Pesar de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, 
pelo falecimento da senhora MARIA SALETE DE FRANÇA, ocorrido no último dia 
17 de agosto; Moção de Pesar de autoria de todos os vereadores, pelo falecimento 
do senhor IVO LIMA DOS SANTOS, ocorrido no último dia 20 de Julho; Moção de 
Pesar de autoria de todos os vereadores, pelo falecimento do senhor WAGNER 
ARCHANJO COELHO, ocorrido no último dia 13 de Agosto; Moção de Pesar de 
autoria do vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento do senhor NARCISO 
ANTUNES DOS SANTOS, ocorrido no último dia 18 de Agosto; e) INDICAÇÕES: 
110/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, por intermédio do Demutran, ajustes para arrumar uma placa que está 
caindo do poste na Rua 1° de Maio, em frente ao número 967, na esquina do 
Centro de Saúde; 111/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determine a recuperação da Rua Tharcilio Pacheco de Carvalho, 
bem como, a instalação de mais 03 (três) luminárias na mesma via, localizada no 
distrito de Araçaíba; 112/21 - autoria vereadores Ari Osmar Martins Kinor e Ricardo 
Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, regularização o pagamento das 
diárias dos agentes vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social; 113/21 
- autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a 
criação do programa "PREFEITURA NO BAIRRO", onde todas as Secretarias e 
órgãos Municipais são integrados para desenvolver seus serviços nas localidades, 
bairros e distritos de Apiaí; 114/21 - autoria vereador Joani Camargo de Almeida - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de recuperação da estrada de ligação com 
o local conhecido como "Bairro das Onças", numa extensão aproximada de 01 km, 
próximo ao Bairro Roseiras; 115/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine o conserto da tampa de uma caixa da 
rede de fibra ótica "Cidade Digital", localizada na Ladeira da Concórdia, em frente 
ao prédio da EMEIEF "ALA", nesta cidade; 116/21 - autoria vereador Gilberto 
Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine ampla revitalização da 
Praça denominada Martinho Pereira da Silva, área de lazer localizada em frente à 
Garagem Municipal, com pintura, iluminação nos quiosques, manutenção dos 
córregos com desobstrução de seu leito, recuperação das pontes que estão 
interditadas, enfim uma ampla restauração do espaço; 117/21 - autoria vereador 
João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de 
uma lombada na Rua Manoel Barbosa de Carvalho, no Bairro Pinheiros, nesta 
cidade; 118/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, a construção de duas lombadas na Rua da Biquinha, nesta cidade; 
119/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, a reconstrução de um abrigo de passageiros (guarita) na altura da 
estrada de acesso à Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, AP1.010, no Bairro 
Palmital; 120/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, ampla limpeza do córrego que atravessa o bairro Cordeirópolis, ao lado 
da Vila Santa Terezinha até a divisa com Itaóca, efetuando desassoreamento da 
calha, desobstrução do leito e roçada nas margens; 121/21 - autoria vereadora 
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Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, ampla limpeza do 
córrego que passa nos fundos da Praça Cândido Dias Baptista, ao lado do Mercado 
Werneque, no Bairro Cordeirópolis; Após, por ordem da senhora Presidente foram 
submetidos à deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do Expediente: 
1). Discussão e votação do Requerimento nO 044/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Requer informação ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, Ricardo Leão 
Silva, sobre os critérios e condições técnicas exigidas para instalação de aparelho 
de tomografia para ser usado na rede publica de saúde do Município 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 n° 045/21 - vereadores Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto, André Luiz Rodrigues de Souza e Luiz Antonio da Silva - Requer 
informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre os custos e orçamento do projeto para 
edificação de uma nova UBS, no Jardim Paraiso, nesta cidade. Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 3). 
Discussão e votação do Requerimento nO 046/21 - vereador Alysson Franco, de 
Lima Garcia - Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre a edição do 
Decreto nO 135, d e07 de Maio de 2020, que alterou o regime jurídico dos 
servidores públicos municipais 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 
Pesar de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, pelo falecimento da 
senhora MARIA SALETE DE FRANÇA, ocorrido no último dia 17 de agosto. 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 de todos os vereadores, pelo falecimento do senhor IVO 
LIMA DOS SANTOS, ocorrido no último dia 20 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 de todos os vereadores, pelo falecimento do senhor WAGNER 
ARCHANJO COELHO, ocorrido no último dia 13 de Agosto. Depois de amplamente 
discutida, a senhora presidente submeteu-a à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores. 7). Discussão e votação da Moção de 
Moção de Pesar de autoria do vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento 
do senhor NARCISO ANTUNES DOS SANTOS, ocorrido no último dia 18 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 André Luiz Rodrigues de Souza que 
cumprimentou todos os presentes. O vereador disse que na sessão anterior 
apresentou um requerimento de informação sobre duas máquinas, uma patrol e 
uma carregadeira, que estavam danificadas e ficaram durante longos anos em 
oficinas para conserto, mas que tão logo resgatadas e devolvidas para uso da 
administração, em seguida, uma delas já apresentou novos defeitos e está 
paralisada novamente. Disse que os gastos total foi na casa de R$ 65 mil reais e 
não está trabalhando regularmente, ressaltando que a metade desse valor foi de 
devoluções desta Casa Legislativa. Disse que na atualidade encontra-se três 
máquinas paradas, o caminhão que recebeu do PAC também está parado e 
depende da troca de um módulo no valor de R$ 11 mil. Classificou como 
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lamentável a paralisação desses maqumanos e que estão fazendo falta para 
recuperação das estradas rurais. Disse que ao seu vêr constitui medidas simples, 
rotulando como 'descaso' da administração, pois a propaganda oficial é que o 
Prefeito está recuperando isso e aquilo, mas na verdade, a maioria dos bens 
móveis estão danificados. O vereador ratificou pedido de BO - Boletim de 
Ocorrência junto à Delegacia de Policia de Apiaí, para instruir uma Representação 
que fará perante o órgão do Ministério Público da Comarca para a tomada de 
providências judiciais que entender cabíveis, pois o local é perigoso e representa 
riscos à segurança dos condutores e transeuntes. Lembrou do falecimento da d. 
Nilza, pessoa que tragicamente faleceu por falta de lombadas no local. O vereador 
sugeriu uma parceria entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura para edificação 
das lombadas, lembrando que o DER já autorizou a construção diretamente pela 
Prefeitura dos equipamentos de segurança. O vereador reclamou da atenção 
dispensada pela autoridade administrativa, argumentando que obriga-se à pleitear 
perante a Promotoria de Justiça para tentar por meios coercitivos obter obras e 
serviços básicos e essenciais. Alegou que não está apresentando proposituras 
porque entende como 'perda de tempo', já que é característica a desídia do atual 
prefeito em tomar as providências urgentes. Pediu que o dirigente não encare como 
algo pessoal, pois seu objetivo é resguardar a integridade e incolumidade da 
população. O vereador solidarizou-se com a perda do funcionário Sérgio, vitima de 
infarto na última quarta-feira. Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto que cumprimentou todos os presentes. O vereador transmitiu 
cumprimentos aos pares, aos internautas e lamentou a ausência da população 
durante as sessões do Legislativo. Parabenizou a passagem do Dia do Soldado, 
cumprimentando as corporações responsáveis pela segurança pública, aos policias 
militares, aos Guardas Municipais, aos agentes da segurança civil, enfim, aos 
agentes diretamente ligados à segurança, alegando que essas forças são o pouco 
do sistema que guarnece o País, pois o STF está prejudicando sobremaneira o 
andamento do País. O vereador disse que no próximo dia 07 de Setembro, o Brasil 
irá realizar uma grande manifestação visando assegurar a autonomia dos Poderes. 
Disse que como vereador tem exposto seu posicionamento politico, muitas vezes 
se vê contrariado, mas reconhece que isso é fruto da democracia, mas sempre a 
população mais humilde sempre sofre com a opressão das classes dominantes. 
Disse que no próximo dia 07 de Setembro vê uma boa oportunidade para que se 
tenha liberdade em defender os ideais republicanos e valores democráticos, 
contudo, não encara como idólatra de um ou outro líder a defesa de ideias e 
princípios comumente buscados. Disse que o País deveria ser totalmente 
independente, mas estamos presos às leis criadas pelo sistema, às vezes esse 
sistema norteado por interesses próprios. Disse que como cidadão temos que 
brigar por um País melhor, alegando que no dia 07 de Setembro devemos fazer 
nossa parte como cidadão, lutando pelo que defende, unindo em torno de nosso 
patriotismo. Afirmou que a população está tão descrente que prefere aplaudir um 
bandido do que um policial, porque esse sistema irá contagiar nossos filhos e 
nossos netos, sendo que desde os tempos do Império convivemos com a corrupção 
arraigada no sistema. O vereador abordou o objeto do projeto de lei apresentado 
pelo colega Ricardo Dias, que institui o Dia de Conscientização contra o Suícidio e 
Combate à Depressão, mas que apesar da idéia ser inteligente por vezes tem 
vontade de votar contra, pois é a favor de um bem estar para a sociedade, 
inclusive, afirmou que Apiaí é uma cidade muito triste, muitas pessoas portadoras 
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de depressão, mas que àquelas pessoas que estão empenhadas em atividades 
lúdicas, esportivas e de recreação, não são vistas pelas autoridades, citando como 
exemplo Apiaí que há 02 anos o esporte está completamente paralisado. O esporte 
e atividade física libera serotonina, é um hormônio da felicidade. Disse que há 02 
anos atrás ele parou com o judô, a professora Lia Oliveira parou com o atletismo, 
todas as atividades esportivas no município foram paralisadas e até agora não 
foram retomadas. Afirmou que está vendo dificuldades para o retorno das salas de 
aulas e das atividades esportivas porque são atividades que ficaram longo tempo 
paralisadas e demandará um tempo para retomada integral. Citou que a professora 
Lia parou com o atletismo e mesmo desejando o retorno gradual da atividade, a 
professora foi orientada de que o atletismo seria inviável até então, mas que o 
restabelecimento poderia ajudar muitas pessoas no resgate de sua saúde mental e 
física. O vereador duvida sobre o Diretor de Esportes tenha avaliado com a 
importância que o tema requer a volta das atividades esportivas como afirmado, 
pois questionou se esse dirigente realmente tem pugnado pelo retorno de tais 
atividades, inclusive, se a Secretaria de Educação que é a pasta responsável tem 
feito a necessária reflexão. Sugeriu que as autoridades municipais faça reuniões 
com os interessados, pessoas que estão de alguma maneira inseridas no cenário 
esportivo municipal, para que essas atividades sejam plenamente retomadas. 
Afirmou que, se não houver uma retomada, iniciativas como as do projeto de 
autoria do vereador Ricardo Dias, sobre a conscientização e combate ao suicídio e 
à depressão tenha realmente a eficácia desejada, pois são politicas que devem 
funcionar simultaneamente, ou seja, valorizar o esporte e conscientizar os 
indivíduos para vencer doenças mentais que são acometidas. Agradeceu aos 
cidadãos apiaienses pela acolhida da ideia de atrair para nossa cidade uma Escola 
Cívico Militar para nosso Município, iniciativa que contou com o apoio de uma 
grande parcela da população. Esclareceu que não depende só da vontade das 
autoridades locais e da população, mas que isso significa um avanço do objetivo 
para sensibilizar as autoridades federais e estaduais para implantar uma Escola 
nos moldes já existentes em várias cidades do Brasil. Disse que entrou em contato 
com deputados para intermediar a instalação do projeto desejado, agradecendo ao 
colega Ari Kinor pelo apoio dispensado à ideia de implantar um estabelecimento de 
ensino com tais atribuições especificas. Pregou união e que as pessoas tenham 
convergência em torno dos ideias republicanos comemorados no Dia 7 de 
Setembro, finalizando seu pronunciamento. Usou da palavra o vereador Ricardo 
Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. O vereador disse que sente 
se honrado em pertencer à esta Casa de Leis, pois participa de um corpo de 
vereadores comprometido com a melhoria e desenvolvimento desejado por nossos 
habitantes, com a convicção de estamos no caminho certo, independente da 
divisão de ideias e valores, contudo, preocupado em devolver confiança e 
segurança àqueles que confiam no seu trabalho. O vereador fez uma breve 
explanação sobre o projeto de lei de sua autoria que trata sobre a conscientização 
ao suicídio e combate à depressão, matéria que entende ser vital para o 
fortalecimento de ações de combate e prevenção aos distúrbios que atormenta a 
vida de muitos indivíduos. Pediu apoio aos colegas vereadores na aprovação do 
projeto, ao estipular uma data para reflexão sobre essas doenças, pois hoje essa 
doença é considerada um mal do século, com 322 milhões de pessoas que sofrem 
com a depressão no Mundo, e no Brasil especificamente temos 5,8 milhões da 
população que padece com a doença, agravado pelo contexto atual de pandemia. 
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Pediu o envolvimento das secretarias, vereadores e autoridades para incentivar 
ações tendentes à conscientização dessas doenças, de maneira que possa reduzir 
esses números alarmantes, com o concurso de psicólogos, psiquiatras, enfim, uma 
equipe multidisciplinar que ofereça atendimentos, através de consultas online, 
evitando a exposição das pessoas portadoras da doença. Disse que o 
estabelecimento no calendário municipal da data será um marco importante. O 
mesmo vereador disse que iniciou um trabalho muito importante de recuperação 
das ruas e estradas do distrito de Lageado. Disse que na próxima segunda-feira os 
trabalhos serão retomados, com a parceria com o cidadão Nilson, que contribuirá 
com máquinas e equipamentos para consolidar o trabalho. Ainda, o vereador disse 
que graças ao empenho do orador o bairro Campininha teve concretizado o projeto 
de expansão do sistema de iluminação pública na comunidade. Também, abordou 
assunto relacionado à apresentação de requerimento de sua autoria, sob o nO 
042/2021, que tem como objeto o pedido para que a Prefeitura de Apiaí através do 
Setor de Obras faça um trabalho de numeração e sinalização dos imóveis e ruas no 
distrito do Lageado. Agradeceu o apoio do funcionário Darci que prontamente 
engajou no trabalho de promover a regularização da numeração das casas. Ainda, 
agradeceu o apoio incondicional do prefeito interino Ricardinho Assis, que não tem 
medido esforços em atender o clamor dos moradores do Lageado, prontificando em 
realizar obras e serviços demandados pela população da localidade. Disse que o 
prefeito em exercício tem feito um serviço de qualidade e dentro dos limites da 
legalidade. Também, agradeceu o apoio da vereadora Joseni Barbosa pela 
cooperação em prol das melhorias no distrito. Parabenizou o Prefeito Municipal 
pela reserva de numerário suficiente para efetuar o pagamento do funcionalismo no 
próximo dia 31 de Agosto, enaltecendo a preocupação do prefeito com os 
servidores municipais, e ressaltando seu apoio em participar de um governo com 
essa sensibilidade social. Disse que o prefeito tem priorizado o pagamento dos 
servidores, inclusive, adiantou que na mesma data, o prefeito interino fará o 
pagamento do valor que supera R$ 400 mil reais para poder ingressar com 
parcelamento das dividas relacionadas ao INSS e FGTS, regularizando com isso o 
cadastro positivo do Municipio frente ao órgão de controle de dividas do Governo 
Federal, possibilitando a emissão de CND e assim permitir a celebração de novos 
convênios tão caros para nosso município de Apiaí, que significa recolocar nos 
trilhos do desenvolvimento. Disse não se arrepender e reiterou seu apoio ao 
dirigente até o final do mandato, orientando sempre que preciso e fiscalizando 
quando necessário. Disse que as despesas de pessoal constitui uma fonte de 
preocupação, alegando que em relação ao processo seletivo os vereadores 
também devem contribuir com a necessária orientação e prevenir nossos 
problemas. Reafirmou que graças ao seu trabalho tem recursos empregados desde 
o Palmital de Apiaí até a divisa de município com Bonsucesso de Itararé. 
Agradeceu o apoio do eterno deputado federal Jorge Tadeu Mudalen, sentindo-se 
gratificado em saber que o deputado irá assumir uma Secretaria no Governo do 
Estado de São, sem dúvidas irá apoiar os pleitos dos vereadores no tocante às 
melhorias de nossas vicinais. Ainda, o mesmo vereador agradeceu o apoio que tem 
recebido do deputado estadual Alex de Madureira, um parceiro nas lutas das 
demandas de Apiaí. O deputado tem sido um valoroso guerreiro em prol dos 
nossos interesses, ratificando agradecimentos ao parlamentar. O vereador reiterou 
também que trouxe mais de R$ 4 milhões de reais em convênios, em todos os 
postinhos de saúde, CEOMA, agradeceu à Secretaria Municipal de Saúde pelo 
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apoio e especialmente fez homenagem póstuma ao saudoso Wagner Archanjo por 
ter contribuído em trazer tais recursos para Apiaí. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva, Bicudo, que saudou todos os presentes. O vereador disse que 
usa deste espaço pela primeira vez, com o fito de trazer um relato sobre as 
ocorrências que estamos vendo nas ruas da cidade. Fez uma advertência sobre a 
acentuada aglomeração que estamos vendo nas ruas, bares, academias, bancos e 
demais estabelecimentos comerciais. Fez um paralelo com a cidade de Curitiba, 
que encontra-se na fase amarela de igual forma com a nossa cidade de Apiaí, 
sendo que naquela cidade, o prefeito municipal estabeleceu como proibição que os 
estabelecimentos comerciais atenda qualquer pessoa em pé, somente sentados, 
isso para diminuir a concentração de pessoas. Disse que tem recebido 
reclamações de moradores situados nas proximidades destes estabelecimentos, o 
povo está clamando por medidas administrativas por parte do prefeito em 
regulamentar o assunto, fixando deveres para os usuários e população em geral, a 
fim de evitar e diminuir o número de contaminações, reduzindo o contágio entre as 
pessoas. O vereador também questionou que existe uma discrepância da 
administração, pois permite a abertura de casas comerciais livremente e 
favorecendo as aglomerações, mas de outro lado proíbe a realização de atividades 
esportivas que apresenta um menor índice de concentração e risco menor de 
proliferar a contaminação. Ainda, o mesmo vereador disse que o lançamento de 
edital para realização de processo seletivo para contratação de motoristas revela 
uma situação mal esclarecida, a rapidez com que foi lançado o edital, a inscrição, 
data da prova e homologação do resultado, tudo dentro de um processo sumário 
nada comum nessa espécie de procedimento. O vereador disse estranhar a 
existência de privilégios, como por exemplo, peso maior para motoristas que já teve 
experiência com transporte coletivo, no entanto, isso desiguala os candidatos e 
privilegia alguns em detrimento de outros, classificando que isso cria distinções não 
permitidas em certames de concurso. Também, disse que os candidatos acima de 
18 anos podem participar, no entanto, é impossível o motorista com 18 anos já 
possuir CNH categoria 'D', algo improvável na medida que o motorista só pode se 
habilitar para dirigir depois dos 18 anos e para possuir habilitação 'O' leva no 
mínimo 02 anos para galgar essa letra não concedida nos exames iniciais. Disse 
que no edital não prevê nem a cobrança da taxa de inscrição, inteiramente gratuito, 
e que levanta suspeitas sobre os critérios definidos em edita!. O vereador sugeriu 
que a realização dessa prova seletiva fique à cargo do próximo prefeito municipal 
que será eleito em 03 de outubro, que poderá avaliar com maior tranquilidade a 
necessidade e capacidade econômica da Prefeitura em suportar novos gastos. 
Ainda, o mesmo vereador questionou a administração municipal sobre o não 
retorno das aulas presenciais, já que as prefeituras da região e mesmo o governo 
estadual já retomou as atividades presenciais e até agora a Prefeitura de Apiaí 
assim não fez, cobrando explicações das autoridades sobre o assunto. Na sua 
opinião a rede municipal de ensino deveria ser retomada simultaneamente com a 
rede estadual. Também, disse que a motoristas lotados na Educação estão 
parados e agora abre processo seletivo para novas contratações. Disse que 
indagou agentes da Prefeitura sobre a necessidade do processo seletivo e não 
souberam responder as dúvidas. Também apontou incongruência do edital, pois 
menciona que a remuneração consta como R$ 1.100,00 mas o piso da categoria é 
de R$ 1.800,00 reais mensais. Reiterou seu ponto de vista de que essas 
contratações deveria ser relegada aos cuidados do próximo prefeito, legitimamente 
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escolhido nas urnas. Usou da palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia 
que saudou seus pares, público presente, internautas e radiouvintes. O vereador 
enfatizou que hoje foi uma discussão acalorada, vários requerimentos 
apresentados. Enfatizou requerimento de sua autoria sob o n? 046 de 2021, que 
trata sobre a adoção de regime jurídico único por parte do prefeito anterior, causa 
de preocupação porque foi introduzido no ordenamento local por intermédio de 
decreto municipal e alterou profundamente as relações entre a administração e 
seus novos contratados, que por sua vez, deixaram de ter o recolhimento da 
contribuição patronal do FGTS, o que trará prejuízos futuros para esses 
trabalhadores. Disse que vem acompanhando o trabalho do Prefeito Ricardo Assis, 
contudo, também comunga da preocupação no tocante aos concursos públicos 
realizados pelo Município de Apiaí, certames cancelados por ordem judicial e agora 
o último também carrega uma série de vícios que talvez possa contaminar o 
evento, inclusive, até o presente momento não foi homologado pela autoridade. 
Disse compreender que os candidatos estão apreensivos e no anseio de tomar 
posse, entretanto, gravita em torno do certame indícios de irregularidade, razão 
essa que as autoridades estão se prevenindo para evitar a ocorrência de novos 
erros, a fim de resguardar os servidores e a própria Prefeitura. O vereador disse 
que os funcionários que não estão recebendo FGTS foram contratados para 
desempenhar funções na municipalidade, contudo, reafirma que a Prefeitura não 
vêm oferecendo condições de trabalho, notadamente equipamentos de informática 
como computadores, celulares, etc ... , pois na sistemática atual de trabalho home 
office esses equipamentos são imprescindíveis e tem onerado o trabalhador que 
tem se desdobrar para poder adquirir tais bens que são usados em beneficio do 
empregador. Reconheceu que os pais e alunos estão sofrendo com a falta das 
aulas presenciais, mas também devemos olhar para o lado do profissional que não 
estava preparado financeiramente para custear um aparelho de celular, wifi, rede 
de internet, notebook, etc .. , instrumentos essenciais para que o professor não deixe 
o aluno sem conteúdo e aulas. Reconhece que esse sistema prejudica a salutar 
interação entre estudantes, mas devemos nos acautelar com a saúde e a vida, pois 
ainda o momento inspira cuidados por parte de todos. Disse que é funcionário do 
Estado, sendo que o Governo retomou as aulas sem muitos professores ter tomado 
as vacinas regularmente. Disse que no Município também convivemos com muitos 
professores não imunizados, pois boa parte não estão totalmente protegidos por 
não ter tomado a 2a dose ainda, estão aguardando na fila a data prevista para que 
isso ocorra. Os professores tem anseio de ensinar, mas o desejo é preservar vidas 
e estamos tendo exemplos de alunos que foram infectados e os alunos foram 
dispensados das salas de aulas. Disse que qualquer medida precipitada pode 
ensejar indesejado açodamento. O Poder Público minimamente deve assegurar a 
proteção à todos, esclarecendo que sua fala é para fins de reflexão. Lembrou do 
trabalho consensual realizado pelos vereadores no que tange à inserção de 
emendas impositivas nas ferramentas de planejamento, LDO, PPA e LOA, 
permitindo que os vereadores sejam contemplados com seus projetos. Fez 
referência aos esforços empreendidos pelo vereador Ari Kinor que foi buscar 
informações na Câmara de Capão Bonito, buscou exemplos para minimizar erros 
cometidos no passado nesta Casa. Hoje, nossa Câmara é exemplo para municípios 
vizinhos que vieram até nós buscar subsídios. O vereador disse que as emendas 
impositivas garante que o Executivo não erre na hora de aplicar os recursos 
públicos. Citou várias indicações importantes de autoria de seus pares, todas 

8 



essenciais para o bem da coletividade, considerando como proposituras com olhar 
clinico, o prefeito deve abrir permanente diálogo com os vereadores para uma 
interação que trará retorno positivo para nossa população. Disse que todas as 
indicações são medidas para prevenir situação de riscos. Parafraseou a colocação 
do vereador Bicudo que reforçou a necessidade de união entre os 11 vereadores, 
quando diz que 'somos onze', não devemos caminhar solitariamente, mas sim 
unidos e irmanados em torno de projetos em prol do bem comum. O vereador 
ressaltou a necessidade de trilhar esse caminho. O orador disse que teve uma 
reunião com o Diretor da Escola Julia Ribeiro Bretas, que durante o encontro fez 
uma leitura falando sobre a resiliência, o quão nós somos resilientes, nosso povo é 
muito resiliente, pois se assim não fosse talvez não estivessemos aqui, enaltecendo 
a importância de que os onze vereadores sejam ouvidos, mencionando a 
especificidade das indicações apresentadas pelos seus pares. Disse que os 
vereadores estão procurando acertar, ninguém está querendo aparecer, se exibir, 
sim todos estão se comportando de maneira verdadeira, lembrando a emoção do 
vereador que chorou durante seu pronunciamento, argumentando que ninguém 
consegue chorar mentindo, simular uma lágrima, pois somos verdadeiros. Disse 
que os vereadores de legislaturas anteriores pode ajudar os novatos nas escolhas 
e na tentativa de errar menos baseando-se nos exemplos passados. Repetiu as 
palavras proferidas pelo vereador Bicudo quando diz que: 'nós somos onze 
vereadores sim, estamos juntos sim, pelo bem de nosso município'. O vereador 
João Paulo Cordeiro de Lima solicitou a dispensa do intervalo regimental, no que foi 
anuído pelos demais companheiros. 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 ITEM UM: Discussão e votação do Veto integral do Prefeito Municipal 
ao Projeto de Lei nO 212 de 2021, que "Torna obrigatório a presença de funcionário 
capacitado e habilitado a atuar como intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O veto foi mantido por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM 
DOIS: Discussão e votação do 231/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - "Institui o Dia do Músico no Município de Apiaí, Estado de São Paulo". 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM TRÊS: 
Discussão e votação do Projeto de Lei nO 232/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Altera o caput do artigo 5°, da Lei Municipal nO 122, de 16 de Junho de 2015, que 
Institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - SISMASE". Depois 
de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM QUATRO: Discussão e 
votação do Projeto de Lei nO 238/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - 
"Institui no calendário do Município de Apiaí, Estado de São Paulo, Dia 15 de 
Setembro, como Dia de Conscientização e Combate à Depressão e ao Suicídio". 
Depois de amplamente 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 pediu 
aos vereadores que todos subscrevessem um oficio pedindo ao deputado Edson 
Giriboni que junto aos seus pares, crie uma Frente Parlamentar para tratar sobre a 
necessidade das obras viárias na região de Apiaí, como recapeamento de estradas 
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vicinais, continuidade da pavimentação da SP.249, entre Apiaí-Ribeirão Branco, 
pavimentação da SP .165 de Apiaí-Iporanga, que a experiência tem revelado que 
somente pavimentação seja a solução definitiva para esta via pública. O vereador 
reclamou que os municípios do Alto Vale não são lembrados pelas autoridades 
politicas do Estado, sendo que a pessoa mais indicada para efetuar essa 
articulação é justamente o deputado Giriboni. O vereador também a união dos 
vereadores com a liderança da presidência, empreenda esforços perante a UVESP 
para que a entidade faça uma articulação com os demais municípios do Vale do 
Ribeira e encontre uma solução para os municípios que estão sendo forçados à 
assinar Termos de Ajuste de Conduta - TAC, com o fim de criar Centros de 
Zoonoses em cada localidade, iniciativa que irá onerar significativamente as 
prefeituras da região, que na sua maioria, não reúne condições financeiras para 
suportar o encargo. O vereador também enfatizou a necessidade de que Apiaí 
receba uma unidade do Poupatempo, enumerando também a necessidade de se 
conseguir autorização para implantação de um Aterro Sanitário Regional, o que irá 
eliminar despesas com transbordo do lixo. O vereador disse que os temas 
enumerados são alguns que poderiam ser discutidos junto aos deputados dentro 
das denominadas Frentes Parlamentares, tendo em mira que o Governo Estadual 
possui um caixa que supera R$ 20 bilhões para investimentos. O vereador também 
leu um requerimento de autoria do cidadão Andrei Aliaga, que pede informações 
sobre o corte de uma árvore em frente ao prédio que abriga a Guarda Municipal, o 
que gerou controvérsias de algumas pessoas, pedindo a intercessão da presidência 
junto à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente para oferecer 
esclarecimentos sobre a medida. O mesmo vereador também fez um relato das 
condições precárias das calçadas em nossas vias públicas, em pleno centro da 
cidade, mostrando algumas fotos das ruinas das calçadas, da falta de tampa de 
bueiros, pedindo que a presidência interceda junto à Secretaria Municipal de Obras 
para solução dos problemas. O mesmo vereador ainda sugeriu em referências as 
colocações feitas pelo colega vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que os 
vereadores acione o Sr. Secretário Municipal de Saúde para informar os custos da 
manutenção dos serviços de cada UBS, ou seja, informar detalhadamente o custeio 
de cada unidade no território apiaiense. O vereador também parabenizou o 
vereador João Paulo pela grandeza em ouvir as demandas dos comerciantes que 
insurgiram contra o projeto de lei de sua autoria que obriga estabelecimentos com 
mais de 30 funcionários possuir um interprete de libras. Também, referiu-se sobre a 
colocação de emenda obtida por intermédio dos esforços do vereador Ricardo Dias 
para suprir as necessidades dos pacientes que depende da realização de 
hemodiálise, o que irá minimizar o sofrimento desses usuários de transporte da 
saúde. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que pediu à vereadora 
Joseni Barbosa, que graças ao seu trabalho conseguiu obter o valor de R$ 100 mil 
reais para aquisição de veículos, que tais veículos não fique exclusivamente nas 
UBS e sim possa servir para as necessidades de deslocamentos do sistema de 
saúde pública de Apiaí. O vereador disse que frota de veículos da saúde está 
sucateada, pedindo que esses novos veículos fique à disposição para viagens fora 
do município, enquanto os veículos usados fiquem disponíveis nas UBS. Usou da 
palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que exemplificou uma situação 
retratada pelo vereador Ari Kinor, ressaltando que esta Casa de Leis desde a posse 
dos atuais vereadores revela uma forte preocupação no tocante à regularização da 
CND para viabilizar assinaturas de novos convênios para o Município, referindo-se 
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a um recurso que por intermédio da ação do vereador Joani Camargo, no importe 
de R$ 150 mil reais para calçamento, não teve êxitos por falta de CND da Prefeitura 
e assim receber tal recurso, prejudicando os moradores do Bairro Queimadas, que, 
aliás, não conta com nenhum revestimento em suas ruas. O mesmo vereador disse 
que a CND é a grande assombração dos dirigentes municipais, lembrando dos 
esforços do prefeito Ari Kinor em regularizar as dividas. Também solidarizou-se 
com os esforços do atual Prefeito Ricardo Assis em encontrar uma saída para obter 
parcelamento das dividas que obstaculiza a emissão das certidões negativas de 
débitos, envolvendo vários servidores da Secretaria de Finanças, da Secretaria de 
Assuntos Juridicos, que permitiu a negociação dos débitos com uma entrada no 
valor em torno de R$ 400 mil reais e o restante do parcelamento estimado em R$ 4 
milhões de reais, recursos esses que farão falta noutras áreas mas que se torna 
imprescindível dispor para solver essas obrigações que onera nossa Prefeitura. O 
vereador disse que possivelmente exista erros causados por má gestão e que 
provocou a falta de CNDs. O vereador reconheceu os esforços do funcionalismo 
público municipal que luta diariamente para solução desses e de outros problemas 
que envolve nossa Prefeitura. Pediu apoio dos deputados em sensibilizar no 
sentido de enviar mais recursos para Apiaí. 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 09 de Setembro de 2021, no horário 
regimental. Levantou-se a sessão às vinte e três horas e vinte e um minutos. Para 
constar, eu, 10 Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim e pelo senhor Presidente. 
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