
ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO lEGISlATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 18a lEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (30/09/21), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 14a Sessão Ordinária, da 1a Sessão Legislativa, do 2° Período, 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 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, a senhora 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 13a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1 a Sessão legislativa, 
18a Legislatura, realizada no dia 09 de Setembro de 2021. Ainda, por determinação 
da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
PROJETOS DE LEI: 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-058, no 
distrito de Palmitalzinho até divisa de municípios de Apiaí-Bonsucesso de Itararé, 
no município de ApiaílSP"; 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"; 244/21 - autoria Prefeito Municipal - "Estima 
a Receita e fixa a Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 2022"; 245/21 
- autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre as alterações nos dispositivos da 
Seção 11, do Capitulo 11, do Capitulo IV; da Seção I, do Capitulo VI e Seção I e 11, do 
Capitulo XIII da Lei Municipal n? 79, de 09 de dezembro de 2010, que institui o 
Estatuto do Magistério Público Municipal"; 246/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre as alterações na Lei Municipal nO 123, de 23 de Junho de 2015, que 
institui o Plano Municipal de Educação, conferindo nova redação ao artigo 5° da 
referida legislação"; 247/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal - 
"Regulamenta o procedimento de adiantamento de despesas no âmbito da Câmara 
Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo, e dá outras providências"; b). 
REQUERIMENTOS: 047/21 - vereador Luiz Antonio da Silva - Requer ao Sr. 
Prefeito Municipal a propositura de Projeto de lei para expansão da área do 
Perímetro Urbano de Apiaí; 048/21 - vereador Ricardo Dias de Pontes - Requer 
informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre o cumprimento do acordado entre a 
Câmara e Prefeitura para recuperação da vicinal Darci Prestes dos Santos; 049/21 
- vereador Ricardo Dias de Pontes - Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal 
sobre a vigência dos contratos firmados entre a empresa Correios e a Prefeitura de 
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Apiaí para serviços de postagens e entregas de correspondências na zona rural do 
município; 050/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Requer ações de 
fiscalização sobre a frota de ônibus de transporte coletivo em circulação no território 
municipal; 051/21 - vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Requer cópia do 
processo de licitação para realização do transporte coletivo de passageiros de 
Apiaí-Palmitalzinho e documentos afins; c) MOÇÕES: Moção de Congratulação de 
autoria dos vereadores Ari Osmar Martins Kinor, Joseni Ribeiro Barbosa, Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto e Alysson Franco de Lima Garcia, pelo aniversário de 10 
(dez) anos do programa de rádio semanal da locutora Alcione Batista, denominado 
"BOCA NO TROMBONE"; Moção de Congratulação de autoria dos vereadores Ari 
Osmar Martins Kinor e Joseni Ribeiro Barbosa, pela iniciativa do Diretor de Cultura 
José Camilo, na restauração da Igrejinha da Piedade, situada nesta cidade; Moção 
de Aplausos de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, pela premiação 
da Companhia de Dança ALANA ALlAGA, vencedora de três premiações no Teatro 
Fernanda Montenegro, em Curitiba/PR; Moção de Pesar de autoria dos vereadores 
Ari Osmar Martins Kinor, Gilberto Carriel de Lima, Joseni Ribeiro Barbosa e Sandro 
Marcio Cosmo pelo falecimento do senhor ROSENO FELlPE SANTIAGO, ocorrido 
no último dia 25 de Agosto; Moção de Pesar de autoria do vereador Gilberto Carriel 
de Lima, pelo falecimento do senhor AMADOR ROSA DE MORAES, ocorrido no 
último dia 08 de Setembro; d) INDICAÇÕES: 122/21 - autoria vereador Ari Osmar 
Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito Municipal apresente Projeto de Lei visando à 
instituição de Diário Oficial Eletrônico do Município de Apiaí; 123/21 - autoria 
vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, obras de 
calçamento por meio de lajotas de concreto ou revestimento asfáltico da Rua 
Herculino Laudário, localizada no Bairro Pinheiros; 124/21 - autoria vereadora 
Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine reparos no 
calçamento da Rua Guanabara, em Cordeirópolis, nesta cidade; 125/21 - autoria 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a 
instalação de 03 (três) luminárias, bem como, obras de calçamento, na Rua 
Trindade Paz Ferreira, no Bairro Benvindo, nesta cidade; 126/21 - autoria vereador 
João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, apresente Projeto 
de Lei à esta Casa no intuito de regulamentar o pagamento aos Técnicos de 
Enfermagem, do chamado "Vale Pagamento por Serviços de Transferências", para 
hospitais de outros municípios; 127/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a instalação de uma "Academia ao Ar 
Livre", acoplada com Parquinho Infantil, na CEMEI 'Regina Dias Antunes da Silva', 
nesta cidade; 128/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal, ampla revitalização, mediante limpeza e implantação de 
Academia ao Ar Livre acoplada com Parquinho Infantil e reforma do alambrado da 
Quadra Comunitária, no distrito de Palmitalzinho; 129/21 - autoria vereadores 
Alysson Franco de Lima Garcia, Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto e Ricardo Dias de 
Pontes -Indica ao Sr. Prefeito Municipal, urgentes providências mediante operação 
'tapa buracos' da vicinal Darci Prestes dos Santos, entre Lageado até 
Palmitalzinho, neste município; 130/21 - autoria vereadores Alysson Franco de 
Lima Garcia e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica seja oficiado ao Governador 
João Dória e ao vice governador Rodrigo Garcia, pleiteando-Ihes a doação de um 
veiculo para o PROCON de Apiaí; 131/21 - autoria vereadores Alyss?n Fran?~ de 
Lima Garcia e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
ações necessárias para realização do NATAL ILUMINADO com enfeite com luzes 
de natal nas ruas, ornamentação das árvores, postes, canteiro central de avenidas, 
Praça Alberto Dias Baptista, Praça Francisco Xavier da Rocha ( Praça da Matriz ), 
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Praça Jonas Dias Baptista, Coreto, Portal, na área de caminhada do Centro de 
Lazer, entre outros locais apontados pela população, inclusive, incentivo aos 
moradores para enfeitar frentes e áreas externas de suas casas, com premiação 
para as 05 (cinco) primeiras casas mais iluminadas, cuja escolha será por votação 
pública das casas escolhidas; 132/21 - autoria vereador Sandro Mareio Cosmo - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, serviços de recuperação, patrolamento e 
cascalhamento, da estrada de ligação do Bairro Mafalda, partindo-se da SP.249; 
133/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, determine ao Cmte. da Guarda Municipal, a realização de patrulhamento 
diário, à partir das 18h. até 21 h., em ronda ostensiva pelas ruas da cidade e 
bairros, a fim de proteger o comércio local, especialmente em Pinheiros, Alto da 
Tenda, Cordeirópolis, ruas centrais da cidade, enfim, do Portal Sul até o Portal 
Norte; 134/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, promova estudos e encaminhe Projeto de Lei à esta Câmara Municipal, 
com a finalidade de realizar revisão e atualização das Leis que compõem o Plano 
Diretor de Apiaí; 135/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, imediata retomada dos serviços de recuperação das ruas e 
estradas no Lageado, Roncador e Barro Branco, mediante patrolamento e 
cascalhamento; 136/21 - autoria vereadores Alysson Franco de Lima Garcia e 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, autorize 
sinalização do percurso com fixação de placas indicando a quilometragem e 
distância percorrida, bem como, apoio através do fornecimento de lanches durante 
o trajeto e assistência necessária aos participantes da caminhada de Apiaí à 
Iguape, tradicional romaria existente no calendário de nossos habitantes; 137/21 - 
autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine ao Demutran proceda a limpeza das placas indicativas de sinalização 
(orientação/regulamentação), espalhadas por todas as ruas do centro e bairro da 
cidade; 138/21 - autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determine à empresa responsável, a extensão do sistema de 
iluminação pública no bairro Pinheiros, especialmente nos seguintes endereços: 3 
novas luminárias na Travessa da Rua Carlos Achinitz, 3 novas luminárias na Rua 
Amazonas, 01 nova luminária na Travessa Maria Bilesck, 01 nova luminária na Rua 
Santa Catarina e Belo Horizonte, todas artérias situadas em Pinheiros. 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 047/21 - vereador Luiz Antonio da Silva - Requer ao Sr. Prefeito 
Municipal a propositura de Projeto de Lei para expansão da área do Perímetro 
Urbano 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 048/21 - vereador 
Ricardo Dias de Pontes - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre o 
cumprimento do acordado entre a Câmara e Prefeitura para recuperação da vicinal 
Darei Prestes dos Santos. 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 n? 049/21 - vereador 
Ricardo Dias de Pontes - Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre a 
vigência dos contratos firmados entre a empresa Correios e a Prefeitura de Apiaí 
para serviços de postagens e entregas de correspondências na zona rural do 
município. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
4). Discussão e votação do Requerimento nO 050/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira 
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Tsujimoto - Requer ações de fiscalização sobre a frota de ônibus de transporte 
coletivo em circulação no território municipal. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 5) Discussão e votação do Requerimento 
n? 051/21 - vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Requer cópia do processo de 
licitação para realização do transporte coletivo de passageiros de Apiaí 
Palmitalzinho e documentos afins. Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos senhores vereadores. 6). Discussão e votação da Moção de Congratulação de 
autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, pelo aniversário de 10 (dez) anos do 
programa de rádio semanal da locutora Alcione Batista, denominado "BOCA NO 
TROMBONE". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o 
à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. 7). 
Discussão e votação da Moção de Congratulação de autoria do vereador Ari Osmar 
Martins Kinor, pela iniciativa do Diretor de Cultura José Camilo, na restauração da 
Igrejinha da Piedade, situada nesta cidade. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade 
dos senhores vereadores. 8). Discussão e votação da Moção de Aplausos de 
autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, pela premiação da Companhia 
de Dança ALANA ALlAGA, vencedora de três premiações no Teatro Fernanda 
Montenegro, em Curitiba/PR. Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores. 9). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria dos 
vereadores Ari Osmar Martins Kinor e Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento do 
senhor ROSENO FELlPE SANTIAGO, ocorrido no último dia 25 de Agosto. 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. A 
moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. 10). Discussão e 
votação da Moção de Pesar de autoria do vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo 
falecimento do senhor AMADOR ROSA DE MORAES, ocorrido no último dia 08 de 
Setembro. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o 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, internautas e radiouvintes. O vereador 
parabenizou a passagem do aniversário de seu pai, dia 19 de Setembro. Também, 
disse que não poderia esquecer que no dia 25 de setembro, também sua mãe d. 
Miragaia completou 60 anos de idade, motivo de grande satisfação para o 
vereador. Disse que desde pequeno sua mãe foi firme na sua educação, pois 
lembra que foi bastante repreendido durante sua infância provavelmente por conta 
de ter sido uma criança bastante peralta à época, mas, ressaltou que é muito grato 
por tudo que sua mãe fez por ele e ainda faz até os dias de hoje. Lembrou que 
bastava um olhar de admoestação da parte da sua mãe para entender a censura 
sofrida, ficava com medo de apanhar. Lembrou que certa feita tinha feito uma 
traquinagem e foi esconder-se, mas sua mãe logo gritou e disse: "ah moleque, a 
hora que eu te encontrar você vai ver ... , então, imediatamente, saiu do esconderijo 
e se apresentou à sua mãe, mostrando seu temor e respeito .... ". Disse que isso lhe 
tornou uma pessoa melhor, um homem correto e bom, com princípios forjados no 
respeito e consideração aos outros. Disse que sua mãe o ajudou a formar seu 
caráter na retidão, aprendeu à ler, escrever, alfabetizou-se e lastreou-se numa 
sólida formação. Lembrou com carinho fatos de sua infância, adolescência, 
juventude e agora homem formado, com uma base estruturada em princípios 
forjados na sua criação e lapidados por sua mãe. Disse que sua mãe era o alicerce 
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em todos os sentidos, financeiro, moral, etc ... Lembrou que durante uma fase da 
vida, durante um ano foi deixado de pagar as aulas de judô, contudo, chegou no 
final do ano sua mãe reuniu a economia resultado de férias e 13° salário, foi e 
quitou toda a divida em atraso. Numa determinada época, na sua pré-adolescência, 
quando ele e os amigos estavam brincando tinha que abandonar as brincadeiras 
para dedicar-se às aulas de judô, mas quando manifestou o desejo de abandonar o 
judô, sua mãe prontamente retrucou manifestando sua contrariedade à intenção, 
alegando que 'filho, você não vai sair do judô ... , pois fiz investimentos ao longo de 
sua preparação, kimono, etc . .: O vereador Paulo disse que 'graças ao judô (que 
sua mãe não permitiu que abandonasse), teve uma faculdade, tornou-se professor 
e conquistou seu patrimônio. O vereador ficou bastante emocionado, alegando que, 
inclusive, alcançou o cargo de vereador graças ao judô, pois o esporte tem ligação 
direta com sua escolha ao cargo politico, tornou-o conhecido e granjeou muita 
amizade. Visivelmente emocionado pegou um buquê de flores e entregou para sua 
mãe que estava presente na sessão, ocasião que todos os presentes aplaudiram 
efusivamente. A mãe do vereador Paulo se dirigiu para receber o buquê, beijou seu 
filho e disse ter enorme orgulho do filho e do sobrinho Alysson, ambos vereadores 
nesta Casa. Fez breve manifestação sobre sua vida e criação de seus três filhos, 
rendendo agradecimentos à Deus pelas graças recebidas. Usou da palavra o 
vereador Ari Osmar Martins Kinor que saudou todos os presentes. O mesmo 
vereador parabenizou o vereador João Paulo Cordeiro de Lima, classificando-o 
como 'vereador atuante, preocupado com a área de saúde do município', pois 
recebeu uma lista das emendas e pode verificar o recebimento pelo Município de 
duas emendas de autoria do deputado Herculano Passos, representado nesta Casa 
pelo colega João Paulo, enaltecendo a preocupação do deputado e do vereador 
com a melhoria da saúde no município. Transmitiu cumprimentos ao deputado 
federal autor das emendas. Disse que a importância de R$ 200 mil irá colaborar 
muito com o desenvolvimento da saúde no município. Disse que não podemos 
deixar que a população esqueça desses benefícios. Também agradeceu os 
deputados Alencar Santana e Alexandre Padilha, que também disponibilizaram R$ 
100 mil cada um para nosso município de Apiaí, sem mesmo nunca terem visitado 
Apiaí, mas que tiveram a sensibilidade de colaborar com nossas demandas. O 
orador disse que isso serve para que nossos eleitores 'prestem muita atenção na 
hora de votar .. .', reconhecendo o esforço desses deputados que tem demonstrado 
atenção para nossa cidade. O vereador Ricardo Dias aparteou para dizer que o 
deputado Kim Kataguiri teve mais de 500 votos em Apiaí e nunca mandou nenhum 
centavo para o município. O vereador também agradeceu o deputado Ricardo 
Madalena que está disponibilizando R$ 100 mil reais para o Hospital de Apiaí para 
auxiliar no custeio da entidade hospitalar. Ainda, expressou agradecimentos ao 
deputado Edson Giriboni, que enviou um oficio ao governador do Estado, pedindo a 
instalação de uma unidade do Poupatempo em Apiaí. O vereador leu na íntegra 
oficio de autoria do deputado Giriboni pedindo a instalação da agência em Apiaí. 
Disse que torna-se necessário a divulgação dessas atividades, pois tem visto muita 
campanha difamatória contra vereadores e alguns querendo se apropriar 
injustamente de conquistas obtidas através do trabalho de parlamentares desta 
Casa. O mesmo vereador também lamentou a resposta recebida sobre as 
condições do programa Cidade Digital, verificando-se que mais de 50% dos pontos 
da Cidade Digital estão desativados e danificados, inclusive, não existe nenhuma 
equipe responsável pela manutenção do programa. Lembrou da importância do 
programa, da interligação da internet entre órgãos públicos. Criticou o descaso que 
acontece em nosso município no tocante ao programa. O vereador disse que 
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esteve na companhia do vereador Paulo Tsujimoto, em Registro, onde a Comissão 
de Orçamento da ALESP foi cobrada publicamente pelos vereadores presentes, 
pedindo maior atenção para as demandas dos municípios do Alto Vale e nãos 
somente daqueles do baixo Vale. Lembrou que na oportunidade questionou porquê 
apenas as obras de recapeamento da vicinal Apiaí-Barra do Chapéu tinha sido 
autorizada enquanto que a vicinal Apiaí-Itaóca estaria fora do programa, que 
encontra-se em situação de maior precariedade. Disse que a resposta do Governo 
do Estado é que a Prefeitura não teria apresentado projeto de engenharia para este 
trecho, mas o vereador retorquiu dizendo que 'seria mentira do governo do estado, 
pois para esse trajeto foi usado projeto da época do governador Geraldo Alckmin, 
enquanto que de Apiaí-Itaóca o Estado está exigindo um projeto da prefeitura .. .'. O 
mesmo vereador disse que em contato com o assessor do deputado Rogério 
Nogueira, ficou dirimida a questão no tocante a não obrigatoriedade de 
apresentação de projeto de engenharia por parte das prefeituras, pois para 
contemplar as obras da vicinal de Apiaí-Barra do Chapéu não se teve que obedecer 
à tais exigências. O assessor do deputado adiantou que o DER está estudando a 
possibilidade de usar projeto já elaborado pelo DER para API 010, de Apiaí-Itaóca. 
O vereador disse esperar que esse trabalho dê resultado, pois seria inadmissível 
termos uma ponte construída pelo Governo Federal, de R$ 24 milhões de reais, 
porém os usuários de Apiaí não conseguir ter acessibilidade à travessia da ponte 
por causa da ligação rodoviária de Apiaí-Itaóca que encontra-se em precárias 
condições de uso, arrematou. O vereador disse não entender os critérios adotados 
pelo Governo do Estado para seleção de obras e investimentos em detrimento de 
outros igualmente prioritários e relevantes. Ainda, o mesmo vereador lembrou que 
também dialogou com a assessoria do deputado a inclusão da API 036, 
recapeamento da vicinal entre a SP.249 até Palmitalzinho, sendo que ficou 
consignado na agenda do deputado gestões para obter essas novas conquistas em 
prol de nosso município. O orador ainda disse que somos uma região esquecida, 
pois o vice-governador Rodrigo Garcia está fazendo uma verdadeira peregrinação 
pelo Estado e distribuindo milhões de recursos no afã de viabilizar sua candidatura 
à governador, mas além de não nos visitar ainda não enviou recursos para nossa 
região. Disse que esteve em Registro na companhia do vereador Paulo Tsujimoto, 
na audiência pública da ALESP, onde reivindicaram que no próximo ano fosse 
realizada uma audiência pública em Apiaí, pois todas as regiões do Estado são 
ouvidas na elaboração do orçamento estadual, simplesmente ignora os pleitos dos 
municípios situados no Alto Vale, sendo que o deputado Gilmaci Santos, presidente 
da comissão de orçamento da ALESP de que no próximo ano estarão fazendo uma 
audiência na região. Pediu que registrasse sua indignação pelo Governo do Estado 
em relação aos municípios localizados no Alto Vale. Parabenizou a senhora 
Miragaia pelo filho Paulo Tsujimoto, pessoa que está conhecendo e aprendeu à 
admirar pelas qualidades que possui, bem como, parabenizou o vereador Paulo por 
sua mãe, finalizando seu pronunciamento. Usou da palavra o vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima que saudou todos os presentes, público que acompanha pela 
internet. Parabenizou a mãe do vereador Paulo Tsujimoto pela passagem de seu 
aniversário e pela homenagem prestada por seu filho nesta oportunidade. O 
vereador lamentou o descaso no tocante ao funcionamento da saúde pública aos 
moradores do distrito de Palmitalzinho, argumentando que neste final de semana 
esteve em visita no distrito e pode apurar o desleixo com o sistema de saúde na 
localidade. Disse que a entrega, a dispensação de medicamentos no distrito de 
Palmitalzinho, distante da sede do município, onde se entrega remédios somente 
duas vezes por semana, classificando como 'vergonha' tal procedimento. O 
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vereador exemplificou dizendo que uma pessoa que esteja doente e faz sua 
consulta com o médico numa quinta-feira, somente consegue receber o remédio na 
terça-feira seguinte, muitas vezes remédio controlado que depende do 
deslocamento do paciente até Apiaí para entregar o remédio, na sede da Secretaria 
de Saúde, que conta com farmacêutico. Pediu a atenção do prefeito Ricardo Assis 
e do Secretário de Saúde, para um atendimento aos usuários da saúde no distrito 
de Palmitalzinho. Criticou fala do prefeito Ricardinho Assis que teria dito que 'não 
olha para o Palmitalzinho porque não teve votos lá', mas, retorquiu o orador que 'o 
senhor é o prefeito e deve olhar para o município inteiro ... .', Ainda, disse que 
constitui obrigação olhar para o distrito de Palmitalzinho. Ainda, o vereador criticou 
a postura do Prefeito Ricardinho Assis que em reunião na presença do vereador e 
dos servidores do SAMU teria se comprometido em encaminhar ao Legislativo 
projeto de lei regulamentando o pagamento de transferências de pacientes com 
acompanhamento de servidores da saúde, contudo, agora justificou que' não pode 
apresentar o projeto que representa instituição de gratificação por conta da Lei 
Complementar n. 173 de 2020, do governo Bolsonaro, que proíbe aumentos 
salariais até o dia 31 de dezembro de 2021 ', O vereador repudiou veementemente 
a postura do prefeito que nega tais vantagens aos servidores em geral, contudo, 
reajustou salários de seus parentes na Prefeitura, mas dos demais trabalhadores, 
como SAMU por exemplo, negou projeto regulamentando o pagamento das 
transferências, mas pediu que o prefeito se dirigisse até o SAMU e explicasse qual 
a lei que fundamenta a concessão de reajustes para seus familiares. Usou da 
palavra o vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo), que cumprimentou todos os 
presentes. Disse esperar que as eleições do próximo domingo transcorra dentro da 
normalidade e que a população faça a melhor escolha, fruto da legitima democracia 
que deve reinar nessas ocasiões. O vereador disse que Apiaí é uma cidade 
pequena, onde todos se conhecem e devemos nos respeitar mutuamente, 
enaltecendo a participação de 04 candidatos que disputam o pleito suplementar, ao 
contrário de cidades onde apenas apareceu 01 candidato, classificando como 
absurdo a falta de opções de escolha para o eleitorado. Disse que neste aspecto 
Apiaí serve de modelo, sugerindo ampla reflexão dos eleitores na hora da escolha. 
Disse que desistiu de fazer pedidos para o prefeito interino, pois simplesmente não 
atende os pedidos dos vereadores. Disse que apesar da escassez do seu tempo, 
chegou à conclusão que não adianta perder seu tempo em encaminhar os pedidos 
que simplesmente estão sendo engavetados pelo atual dirigente. Ainda o mesmo 
vereador disse que tem dialogado com os funcionários da empresa Correios e 
todos não conseguem entender a razão em se privatizar a empresa, pois está 
presente em 5564 municípios, em todas as cidades tem uma unidade da empresa, 
47% das cidades brasileiras só tem entregas mediante os correios, a empresa 
conta com mais de 100.000 funcionários, é uma empresa modelo e 
indiscutivelmente eficiente, cujos carteiros são conhecidos em todas as cidades. O 
mesmo vereador ainda sugeriu que todos os vereadores cobrem dos deputados 
federais e senadores se posicione contra a privatização da empresa Correios. Usou 
da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os 
presentes. O vereador disse que a Emenda Constitucional nO 111, introduziu 
mudanças no corpo da Constituição Federal, provoca alteração na Constituição 
Federal para disciplinar a realização de consultas populares concomitantes às 
eleições municipais, dispor sobre o instituto da fidelidade partidária, alterar a data 
de posse de Governadores e do Presidente da República e estabelecer regras 
transitórias para distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo 
partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e para o 

7 



funcionamento dos partidos políticos. Disse que na sua visão considera como um 
ganho à democracia tais mudanças, pois trata sobre proibição de coligações 
partidárias e sobretudo permite que haja consultas plebiscitárias e referendos 
durantes às eleições municipais, lendo o texto do § 12° do art. 14 da Constituição 
Federal, versada assim: "serão realizadas concomitantemente às eleições 
municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras 
Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data 
das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos". 
Ainda, o mesmo vereador congratulou-se com o prefeito interino ante as medidas e 
providências que estão sendo tomadas para desenlace de questões que envolve os 
postos comunitários dos correios na zona rural, pois a prestação desses serviços 
são indispensáveis no interior de nosso município. O mesmo vereador também 
lembrou dos investimentos realizados na ampliação das UBS situadas na zona 
rural, na inauguração de aparelhos odontológicos conquistados através de ações 
parlamentares para o CEOMA. Disse que tanto ampliação como aparelhos 
odontológicos são emendas conquistadas no mandato anterior, emendas que foram 
pagas no orçamento de 2020, totalizando mais de R$ 9 milhões de reais de 
emendas pagas, considerando-se o trabalho da bancada do PSD e PP. Augurou 
que as eleições transcorra dentro da normalidade. Disse que a politica é feito para 
homens determinados, não para covardes, pois os políticos devem se posicionar. 
Disse esperar concorrer às eleições para Prefeito de Apiaí, pois a Prefeitura de 
Apiaí não é um prêmio, encontra-se afundada em dívidas, refutando-se as brigas 
travadas no âmbito da campanha pelos candidatos que estão em disputa. Usou da 
palavra o vereador Alysson Garcia Franco de Lima que cumprimentou os 
presentes, internautas e radiouvintes. Parabenizou o vereador Paulo Tsujimoto e 
sua mãe Miragaia pela passagem do aniversário de sua genitora, compartilhando 
da generosidade do colega vereador pelo amor que rende à sua mãe, pois 
reconhece que somos de uma geração que tem dificuldades em transmitir esse 
sentimento de amor. O vereador enfatizou que o Projeto de Lei que trata sobre 
denominação da vicinal como Manoel Favareto, pai do advogado Reginaldo 
Favareto que anteriormente desejava cursar agronomia, contudo, por não desfrutar 
de faculdades próximas optou-se em fazer Direito, tornando-se um excelente 
advogado, inclusive, já trabalhou nesta Casa de Leis. Disse que o falecido Manoel 
Favareto colaborou com nosso Município em todos os segmentos, lembrando que 
foi um grande agricultor e foi ceifado de sua vida muito cedo. O vereador lembrou 
das discussões travadas entre os vereadores, citando como exemplo, a elevação 
do valor destinado para Agricultura, saltando de R$ 500 mil para mais de R$ 2 
milhões na LDO, valorizando o aspecto de sermos um município agrícola. O 
vereador lembrou que os vereadores estão reivindicando operação tapa buracos na 
vicinal Darci Prestes dos Santos, que beneficia diretamente a produção agrícola. O 
orador afirmou que os vereadores estão empenhados na valorização da agricultura, 
mediante ações concretas para tanto, garantindo serviços como cascalhamento e 
tapa buracos nas estradas. Lembrou que esteve presente na cidade de Capão 
Bonito na companhia do vereador Ari Kinor, cidade onde existe PAA municipal, que 
consegue atender as entidades e famílias vulneráveis com distribuição de 
alimentos. Disse que no evento em Capão Bonito mostrou que o Poder Público 
Municipal deve ser um agente mobilizador, pois o gestor municipal conseguiu 
levantar recursos para execução do programa, conclamando que o prefeito 
municipal tenha disposição e vontade de articular tais politicas públicas. O vereador 
ressaltou que o PL 245 visa garantir atualização do Plano de Carreiras, pois no final 
do ano teremos promoção, remoção e assim devemos permitir a atualização, 
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reconhecendo que com a criação de 20 novos cargos aprovado pelos vereadores 
dará condições tais movimentações na carreira, permitindo assim zerar os déficits 
no atendimento de demandas de alunos nas CEMEIEFs. Usou da palavra o 
vereador Sandro Mareio Cosmo que cumprimentou todos os presentes. Agradeceu 
a presença do público e cumprimentou as pessoas que acompanham pelas 
redes sociais. Parabenizou d. Miragaia, representando todas as mães. Disse 
que não poderia deixar de lembrar as eleições previstas para o próximo domingo, 
dia 03 de Outubro. Disse que a escolha do administrador, do chefe do 
executivo. Disse que ficamos nessa situação por falha cometida no passado, mas 
que insiste em estar no presente. Disse que para evitar que novas ocorrências 
persistam, devemos ficar atentos para novos episódios. Disse que independente de 
seu posicionamento politico, quem for eleito no próximo domingo, poderá contar 
com sua atuação na qualidade de fiscal da população, para ajudar, corrigir se 
necessário, denunciar. Disse que cada de nós trás na sua história politica o desejo 
de fazer o correto, de renovar, agora temos a oportunidade concreta de escrever 
uma nova história politica para Apiaí. Não baseado apenas na promessa, mas no 
ideal da honestidade e na transparência. Disse que sua opção foi construída dessa 
maneira e fica tranquilo que será cobrado por membros da sociedade, 
acreditando no conjunto de ideias que norteia o momento do município. Disse que 
para isso muitas coisas pesa, principalmente o perfil do candidato, que para o 
orador deve ter base popular, pois quem mais sofre não é a elite, mas os 
moradores dos bairros e dos distritos. Por isso a necessidade de um prefeito que 
conhece todas as realidades, não só o prefeito mas também o vice-prefeito, alguém 
que tenha a sensibilidade de entender as necessidades da população mais sofrida, 
ajudar a conseguir apoio e contribuir na busca do desenvolvimento do 
município, que por conta de erros tem patinado. Muita luta é esperada por conta 
do momento econorruco, mas que de braços dados certamente 
conseguiremos, pedindo que Deus ilumine nossas mentes e escolhemos 
pessoas para uma nova história de Apiaí. 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 Projeto de Lei nO 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-058, no distrito de Palmitalzinho até divisa de 
municípios de Apiaí-Bonsucesso de Itararé, no município de Apiaí/SP". 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 Projeto de Lei nO 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". 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 requerimento de 
urgência especial para dispensa das formalidades regimentais na tramitação do 
Projeto de Lei nO 245/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre as alterações 
nos dispositivos da Seção 11, do Capitulo 11, do Capitulo IV; da Seção I, do Capitulo 
VI e Seção I e 11, do Capitulo XIII da Lei Municipal nO 79, de 09 de dezembro de 
2010, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal". Depois de 
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amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento de urgência especial foi aprovado por maioria de votos dos senhores 
vereadores, com 03 votos contrários e 07 favoráveis. Após, por determinação da 
presidência foi discutido e votado as disposições do Projeto de Lei nO 245/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre as alterações nos dispositivos da Seção 
11, do Capitulo 11, do Capitulo IV; da Seção I, do Capitulo VI e Seção I e 11, do 
Capitulo XIII da Lei Municipal n° 79, de 09 de dezembro de 2010, que institui o 
Estatuto do Magistério Público Municipal". Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. ITEM QUATRO: Discussão e votação do 
requerimento de urgência especial para dispensa das formalidades regimentais na 
tramitação do Projeto de Lei nO 246/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre 
as alterações na Lei Municipal nO 123, de 23 de Junho de 2015, que institui o Plano 
Municipal de Educação, conferindo nova redação ao artigo 5° da referida 
legislação". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por unanimidade dos 
senhores vereadores. Após, por determinação da presidência foi discutido e votado 
as disposições do Projeto de Lei nO 246/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe 
sobre as alterações na Lei Municipal nO 123, de 23 de Junho de 2015, que institui o 
Plano Municipal de Educação, conferindo nova redação ao artigo 5° da referida 
legislação". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
IV. Em fase de explicação pessoal: Usou da palavra o vereador André Luiz 
Rodrigues de Souza que reiterou os cumprimentos aos presentes. Disse que no 
próximo domingo teremos a oportunidade de escolher o novo prefeito e seu vice, 
pedindo que a população reflita bem sobre a escolha e que recaia sobre o melhor 
candidato, analise bem, pois considera uma grande responsabilidade e que a 
escolha recaia sobre as propostas apresentadas por cada candidato, pois teremos 
mais 03 (três) anos de mandato. Enfatizou que o eleitor não deve 'vender' seu 
voto, não se iluda com promessas de cargos, pois o município deve enxugar seu 
quadro de pessoal. Que Deus nos ilumine e nos guie para fazer uma boa escolha e 
que seja o melhor para o município. Desejou boa sorte à vereadora que 
também é candidata. O vereador Paulo Tsujimoto aparteou o orador no 
que foi anuído, para desejar à todos os candidatos, nominando-os todos, que 
tenham uma boa sorte e que o prefeito escolhido esteja unido à esta Casa, pedindo 
que Deus nos ilumine e tenhamos uma ótima sorte. Usou da palavra o vereador 
João Paulo Cordeiro de Lima que pediu que fique registrado que esta 
semana foi muita importante para o vereador, pois chegou ao final uma ação 
movida contra sua pessoa, discutindo uma ação de forma ilegal. Disse que em 
outubro de 2016, alguns adversários políticos montaram uma CPI nesta Casa, 
faltando apenas 03 dias para as eleições, sendo que naquela época passou pelo 
julgamento da população, conferindo-lhe o direito de permanecer por mais quatro 
anos no mandato, após os vereadores absolveu por falta de provas. Agora, o 
judiciário através da juíza da comarca julgou improcedente a ação pleiteada, 
condenando que a parte que propôs a ação pagasse aos seus advogados o 
percentual de 10% de honorários advocatícios, equivalente a R$ 20 mil reais. 
Disse que foi um dia de felicidades e que acabou com esse peso, foi julgado pelos 
vereadores, pela população e agora pela justiça, absolvido em todas essas etapas. 
Usou da palavra o vereador Alysson Garcia que pediu ao vereador Ari Kinor, 
proponente da Moção de Congratulação ao programa da locutora Alcione Batista, 
para que subscrevesse a homenagem. O mesmo vereador disse que está 
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aprendendo com os pares, pois observa o trabalho de todos os vereadores, 
refletindo sobre o trabalho das demais câmaras, sugerindo que talvez 
fosse oportuno a realização de sessões semanais, pedindo que os vereadores 
reflita sobre a alteração no Regimento Interno, para que as sessões possam ser 
semanais. Também, pediu que nos abençoe dando discernimento para que escolha 
um bom gestor para governar nossa população pelos próximos três anos. Usou da 
palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que cumprimentou à todos. 
Parabenizou o colega vereador pela homenagem bonita feita à sua 
mãe Miragaia, augurando que sua mãe tenha muitos anos de vida e que Deus 
esteja com os candidatos, abençoando nossa escolha sobre o melhor 
candidato, o eleitor decida com consciência e tranquilidade e o melhor para todos 
nós, pois acredita que nada acontece sem a soberana vontade de Deus. Nos 
termos do art. 148 do Regimento Interno, que determina: "as sessões da Câmara 
terão a duração máxima de 04 horas, podendo ser prorrogadas por deliberação do 
presidente ou a requerimento verbal de qualquer vereador, aprovada pelo plenário", 
neste sentido e considerando questionamentos feitos pelo vereador Ari Osmar 
Martins Kinor que fez advertência expressa sobre a prolongada duração da sessão, 
a senhora presidente declarou a prorrogação da sessão por mais uma hora de 
duração, alertando o plenário. Nada mais havendo à tratar, o senhor presidente 
convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no 
dia 14 de Outubro de 2021, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte e 
três horas e trinta e nove minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a 
presente ata, que vai devidamente sinad por rni e pelo senhor Presidente. ~ .., ..__~ 

JOS I RIBEIRO B BOSA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 14aSessão Extraordindária 2021 

SESSÃO: 15a Sessão Ordinária 
DATA: 14/10/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza V 
Ari Osmar Martins Kinor .( 
Gilberto Carriel de Lima .; 
Joani Camargo de Almeida V 
João Paulo Cordeiro de Lima / 
Luiz Antonio da Silva V 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto VI 
Prof. Alysson F. de Lima Gareia VA 

Rieardo Dias de Pontes 1/ 
Sandro Mareio Cosmo V 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

Favoráreis h) 
RESULTA.DO 

Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 


