
ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um 
(25/11/21), a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de 
Novembro n. 247, a 17a Sessão Ordinária, da 1a Sessão Legislativa, do 2° Período, 
da 18a Legislatura, sob a presidência do vereador Ricardo Rubens de Assis 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, JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, JOSENI 
RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, PAULO SEITI FERREIRA 
TSUJIMOTO, RICARDO DIAS DE PONTES, RI CARDO RUBENS DE ASSIS 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 do senhor presidente, após prévia consulta ao plenário, foi 
dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da 17a Sessão Ordinária, do 
2° período, da 1a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 11 de 
Novembro de 2021. Também, após consulta ao plenário e dispensada a leitura, foi 
discutida e aprovada a ata da Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito 
eleitos em Eleições Suplementares, realizada em data de 12 de Novembro de 
2021. Ainda, por determinação da senhora Presidente, foram lidas as seguintes 
matérias: PROPOSITURAS: a). PROJETOS DE LEI: 244/21 - autoria Prefeito 
Municipal - "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Municipio de Apiaí para o 
exercício de 2022" e respectivas emendas individuais dos vereadores; 256/21 - 
autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Dá denominação de estrada 
municipal Indalécio Dias dos Santos, que se inicia no final da Rodovia Municipal 
Darci Prestes dos Santos e entrada do Distrito de Palmitalzinho, com percurso de 
2,4 quilômetros na AP 60 e segue em uma distância de 6 quilômetros pela AP 58 
até chegar na divisa do Município de Bom Sucesso de Itararé, totalizando a 
distância de 8,4 quilômetros"; 257/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - 
"Autoriza o Executivo Municipal à erigir escultura, intitulada liA PASTELEIRA", em 
espaço adequado no CIT - Centro de Informações Turísticas de Apiaí e dá outras 
providências"; b) REQUERIMENTOS: 057/21 - autoria vereadores Ari Osmar 
Martins Kinor e Alysson Franco de Lima Garcia - "Requer informações ao Sr. 
Prefeito Municipal, sobre o saldo do FUNDEB, com pedido de pagamento dos 
resíduos na forma de bônus aos profissionais do Magistério Municipal"; 058/21 - 
autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - "Requer informações ao Sr. Prefeito 
Municipal sobre os serviços realizados na manutenção do sistema de iluminação 
pública no Município de Apiaí"; c). MOÇÕES: Moção de Pesar de autoria dos 
vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ricardo Rubens de Assis, pelo falecimento da 
Sra. Marilene Siqueira Antunes da Silva, ocorrido no último dia 21 de Novembro de 
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2021; Moção de Pesar de autoria dos vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ricardo 
Rubens de Assis, pelo falecimento da Sra. Mara Luci Ferreira de Moraes, ocorrido 
no último dia 22 de Novembro de 2021; d). INDICAÇÕES: 155/21 - autoria 
vereador Luiz Antonio da Silva - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, diversas 
melhorias no Centro de Lazer, à saber: trocar as luminárias queimadas, instalação 
de tela de alambrado em torno da quadra de futsal, substituição das lâmpadas dos 
refletores do campinho de areia; 156/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine a restauração e manutenção 
das instalações do quiosque existente ao lado da pista de skate, no Centro de 
Lazer; 157/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor -Indica ao Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Apiaí, a reativação do projeto denominado "Vereador 
Mirim", ministrado nas escolas situadas no Município; 158/21 - autoria vereador Ari 
Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de 
determinar que a equipe de conservação de vias públicas, proceda aos reparos no 
calçamento por meio de lajotas sextavadas, nas rus localizadas no Conjunto CDHU 
I e 11, Conjuntos Habitacionais "Adail Miranda" e "Mário Covas", nesta cidade; 
159/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, encaminhe Projeto de Lei com a finalidade de reabrir o REFIS - 
Programa de Recuperação Fiscal de Débitos Tributários Municipais; 160/21 - 
autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine a restauração do lajotamento na Rua Lazaro Coutinho Rezende, CDHU 
2, nesta cidade; 161/21 - autoria Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal determine melhorias na Rua Kintaro Kondo, rua de acesso ao CDHU 3, 
ao lado da Vila Nova Esperança; 162/21 - autoria de todos os vereadores - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal fornecimento de transporte gratuito aos estudantes de 
nível técnico e superior, que estudam em Itapeva; 163/21 - autoria vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine o calçamento 
da Rua Nelson Pelegrina, localizada entre os Bairros Cordeirópolis/Palmital, nesta 
cidade; 164/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, a realização de serviços de conservação de vias públicas, 
recuperação mediante patrolamento com cascalhamento da Rua Alcides Ferraz de 
Camargo, nesta cidade. Após, por ordem do senhor Presidente foram submetidos à 
deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do Expediente: 1). Discussão 
e votação do Requerimento n? 057/21 - autoria vereadores Ari Osmar Martins Kinor 
e Alysson Franco de Lima Garcia - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, 
sobre o saldo do FUNDEB, com pedido de pagamento dos resíduos na forma de 
bônus aos profissionais do Magistério Municipal". Depois de amplamente discutido, 
o senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 2). Discussão e votação do Requerimento 
nO 058/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - "Requer informações ao Sr. 
Prefeito Municipal sobre os serviços realizados na manutenção do sistema de 
iluminação pública no Município de Apiaí". Depois de amplamente discutido, o 
senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 3). Discussão e votação da Moção de 
Pesar de autoria dos vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ricardo Rubens de 
Assis, pelo falecimento da Sra. Marilene Siqueira Antunes da Silva, ocorrido no 
último dia 21 de Novembro de 2021. Depois de amplamente discutida, o senhor 
presidente submeteu-o à votação. 4). Discussão e votação da Moção de Pesar de 
autoria dos vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ricardo Rubens de Assis, pelo 
falecimento da Sra. Mara Luci Ferreira de Moraes, ocorrido no último dia 22 de 
Novembro de 2021. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores 
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vereadores. 11. USO DA TRIBUNA: O senhor presidente esclareceu que por se 
tratar de sessão que cuida de assuntos orçamentários, consoante art. 277 do 
Regimento Interno, seria dispensado o uso da palavra nesta fase, facultando-se o 
uso na fase de Explicação Pessoal. 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, em segundo turno, do Projeto de Lei nO 244/21 - autoria Prefeito Municipal 
- "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 
2022" e respectivas emendas individuais dos vereadores. A presidência informou 
que, inicialmente, iria votar as propostas de emendas individuais apresentadas 
pelos senhores vereadores, à saber: 2.1. Proposta de Emenda Individual n? 01 de 
autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor. O presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores, aprovou-se a emenda, em segundo turno de votação. 2.2. Em seguida, 
a Proposta de Emenda Individual nO 02 de autoria do vereador Sandro Marcio 
Cosmo. O presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do 
art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e 
depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da 
emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. 
Após, por unanimidade dos senhores vereadores, aprovou-se a emenda, em 
segundo turno de votação. 2.3. Proposta de Emenda Individual nO 03 de autoria do 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima. O presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de votação. 2.4. Proposta de 
Emenda Individual nO 04 de autoria do vereador Alysson Franco de Lima Garcia. O 
presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 
do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o 
autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda 
esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por 
unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de 
votação. 2.5. Proposta de Emenda Individual nO 05 de autoria do vereador Ricardo 
Dias de Pontes. O presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do 
§ 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relatar da comissão de finanças e 
orçamento e depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O 
autor da emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de 
emenda. Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, 
em segundo turno de votação. 2.6. Proposta de Emenda Individual n? 06 de autoria 
do vereador Luiz Antônio da Silva. O presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de votação. 2.7. Proposta de 
Emenda Individual n? 07 de autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa. O 
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presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 
do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o 
autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda 
esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por 
unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de 
votação. 2.8. Proposta de Emenda Individual n? 08 de autoria do vereador Gilberto 
Carriel de Lima. O presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do 
§ 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e 
orçamento e depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O 
autor da emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de 
emenda. Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, 
em segundo turno de votação. 2.9. Proposta de Emenda Individual nO 09 de autoria 
do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto. O presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de votação. 2.10. Proposta de 
Emenda Individual nO 10 de autoria do vereador Joani Camargo de Almeida. O 
presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 
do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o 
autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda, em 
virtude da reassunção do titular não esteve presente. Após, por unanimidade dos 
senhores vereadores aprovou-se a emenda, em segundo turno de votação. 2.11. 
Proposta de Emenda Individual nO 11 de autoria do vereador André Luiz Rodrigues 
de Souza. O presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° 
do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e 
depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da 
emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. 
Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em 
segundo turno de votação. Em seguida, após a discussão e votação individualizada 
das emendas, passou-se à discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de 
Lei n? 244/21 - autoria Prefeito Municipal - "Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Apiaí para o exercício de 2022" e respectivas emendas individuais dos 
vereadores. Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
nas disposições não alteradas. IV. Em fase de explicação pessoal: Usou da 
palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que saudou todos os presentes, 
internautas e ouvintes da Rádio que transmite os trabalhos. Agradeceu os pares 
por contemplar dentro das chamadas emendas individuais, as demandas de bairros 
e distritos do município. O vereador disse que para os próximos anos, está 
estudando possibilidades de contemplar outras áreas. Disse que neste ano, os 
vereadores sob a liderança do colega Ari Kinor estudaram minuciosamente as 
possibilidades de corte de gastos em algumas secretarias, mas, sobretudo, nas 
medidas de cortar gastos efetuadas no orçamento do próprio Legislativo, porque na 
sua avaliação 'se torna bonito mandar que os outros cortem gastos, mas fica ainda 
mais bonito, quando nós cortamos na própria carne, isso é que o Legislativo fez na 
supressão de parte significativa de seu orçamento, reduzindo-o para propiciar 
investimentos noutras áreas'. Disse que esta Casa de Leis está dando exemplo, 
com a devolução de valor orçamentário e com isso evitando-se as devoluções 
financeiras mensais que vinha sendo feitas. O vereador agradeceu à cada vereador 
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pela compreensão e pela solidariedade comum que prevaleceu entre os pares, seja 
na renúncia de recursos como na contemplação das emendas dos vereadores, 
onde alguns se aliaram para que determinado projeto fosse possível de realização, 
mediante soma de recursos para alcançar o montante suficiente para permitir a 
execução do projeto. Disse que houve um consenso entre os vereadores para 
conquistar a viabilidade das emendas impositivas, num trabalho que se iniciou no 
começo do corrente ano. Disse que ele na companhia do vereador Ari Kinor, 
estiveram na Câmara Municipal de Capão Bonito, cidade mais próxima, onde havia 
um trabalho parlamentar sedimentado no tocante às emendas individuais, ali 
colheram valiosas informações para permitir a implementação aqui em Apiaí. Disse 
que visitaram o Legislativo de Capão Bonito porque lá o processo de emendas 
impositivas está consolidado algum tempo, importando como modelo para que seja 
fixado em nosso município. Disse que está havendo um estreito intercâmbio entre 
os vereadores de Capão Bonito e Apiaí, visando fortalecer essa dinâmica e assim 
viabilizar a aplicação das emendas no âmbito de nosso município de Apiaí, 
inclusive, com sustentação legal e constitucional quanto aos mecanismos de 
execução. O vereador ainda destacou a apresentação da Indicação nO 162 de 
2021, de autoria de todos os vereadores, que visa o fornecimento de transporte 
gratuito aos estudantes universitários de Apiaí que frequentam aulas de cursos 
técnicos e superior, nos municípios de Itapeva e Itapetininga. O vereador fez uma 
saudação especial aos professores presentes, argumentando que 'não tem como 
nosso município prosperar sem educação', uma das premissas da educação que é 
dar oportunidade para as pessoas estudar, pois muitas pessoas não consegue 
estudar por falta de condições financeiras, no caso, a dificuldade dos estudantes 
em arcar com o custo do transporte, visto que urge a necessidade da prefeitura 
arcar com o custeio integral do transporte. Disse que o presidente da câmara 
conduziu a sessão da melhor forma possível, de acordo com os termos do 
Regimento Interno. Disse ser possível a requisição de servidores para leitura nos 
trabalhos das sessões do Legislativo, na forma do art. 34 do RI, desde que os 
Secretários estejam presentes na sessão, por algum motivo não possa 
desempenhar as funções atribuídas temporariamente, muito embora, na vacância 
do cargo o funcionário não pode substituir o vereador, considerando inadmissível 
que assim ocorra. Ratificou que os servidores possam assessorar tanto o 1° como 
o 2° Secretário, lembrando que um dos vereadores poderia servir como substituto 
dos secretários. Agradeceu a condução feita dos trabalhos, cumprindo o Regimento 
e exemplificando a legislação pertinente, considerada difícil e técnica, mas 
enquanto vereador devemos exemplificar para melhor compreensão de todos e 
assim evitar interpretação de forma errônea. Parabenizou a apresentação de 
indicação do vereador Ari Kinor em pleitear o projeto 'Vereador Mirim', que no 
futuro ocuparão cadeiras nesta Casa, ambientando-se assim com as atividades da 
vereança, o que à seu vêr, serve como modelo e inspiração para as lideranças 
futuras. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que saudou todos os 
presentes. O vereador comunicou aos nobres pares e à população em geral, que 
graças aos esforços políticos, Apiaí recebeu mais um veiculo para integrar a frota 
municipal, destinado para o Conselho Tutelar exercer suas funções de zelar dos 
interesses das crianças e dos adolescentes. Também, informou que o mesmo 
Conselho Tutelar recebeu um kit de equipamentos consistente em ar condicionado, 
cadeiras, geladeiras, etc ... , tudo visando a uma melhor estrutura desse órgão. 
Ainda, o mesmo vereador agradeceu à servidora Luciana Assis, responsável pelo 
Setor de Convênios da Prefeitura Municipal, que tem trabalhado incansavelmente 
pela tramitação célere e implementação dos convênios em prol de Apiaí. Reafirmou 
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que constitui motivo de grande orgulho a constatação de resultados positivos do 
seu trabalho parlamentar. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que 
cumprimentou todos os presentes. O vereador fez uma abordagem sobre o 
recebimento de uma unidade do Poupatempo em Apiaí. Disse que é um projeto do 
governo estadual e que, felizmente, graças ao trabalho de várias pessoas, 
obtivemos essa conquista para nossa cidade. Disse que precisa dissipar essas 
polêmicas de quem 'é o pai da criança, pois quando o filho é bonito todos querem 
ser o pai'. Disse que não importa quem conseguiu, se foi o pedro, o joão, etc ... 
lembrou que o vereador José luiz Pereira de Oliveira, juntamente com o vereador 
Jorge Pingas, lutaram para que o programa do governo estadual fosse introduzido 
no município. Disse que esse é um programa que vem sendo distribuído fartamente 
aos municípios paulistas, que depende unicamente da vontade dos mandatários do 
governo do estado. Disse que devido as várias pessoas que se intitulam como 'pai 
da criança', criou-se uma celeuma em torno do assunto, mas que na verdade quem 
foi o responsável foi o Governo Estadual, que hoje em franca campanha eleitoral 
está patrocinando a instalação dessas unidades pelo território do estado. Disse que 
esse é modus operandi do Governo Estadual, portanto, diz que faz esses 
esclarecimentos para não pairar mais dúvidas sobre quem realmente foi o 
responsável pela conquista do Poupatempo. Ainda, o mesmo vereador abordou a 
reivindicação dos usuários da SP.165, uma estrada em precárias condições, muito 
embora, essa estrada não compete sua conservação ao Município, mas sim ao 
Estado. Ironizou o programa denominado 'Vale do Futuro', pois não há 
melhoramentos no tocante à malha viária na região, citando a precariedade da 
SP.165. No mesmo sentido, exemplificou com a situação precária da SP.249, que 
está paralisada há vários anos, porque o Governo do Estado determinou a 
interrupção das obras de pavimentação porque reconheceu que a obra não 
comportava veículos de transporte de cargas de grande volume, mas que desde a 
suspensão não se teve nenhuma ação para retomada das obras. Disse que sempre 
em vésperas de eleições surge o anúncio de grandes obras patrocinadas pelo 
Governo do Estado, num sarcasmo contra nossa população. O vereador pediu que 
a assessoria de imprensa reproduzisse um vídeo de protesto de moradores contra 
a precariedade da estrada SP .165, que mostra a deterioração da estrada, veículos 
encalhados e o grande número de veículos estacionados na via por falta de boas 
condições de tráfego. O vereador protestou veementemente contra a postura dos 
dirigentes do Governo Estadual em relação aos pleitos do Vale do Ribeira. Usou da 
palavra o vereador luiz Antonio da Silva que cumprimentou todos os presentes. O 
vereador fez alusão às palavras do vereador Ari Kinor, afirmando que somente 
neste ano houve três trocas da diretoria do DER de Itapetininga, no inicio do ano 
Dr. Alfredo, depois Dr. Gabriel e agora Dr. Cesar. Disse que tem insistido para que 
o Diretor do DER compareça no plenário nesta Casa para oferecer explicações 
sobre a precariedade da malha viária da região, mencionando, por exemplo, a 
necessidade de continuar a pavimentação da SP.249, pavimentação da SP.165, 
recuperação das vicinais de lageado-Palmitalzinho, Apiaí-Barra do Chapéu e 
Apiaí-Itaóca. lembrou que o DER já deu inicio à pavimentação da vicinal Itapirapuã 
Paulista-Ribeirão da Várzea, relegando a vicinal de Apiaí-Itaóca, importante via de 
comunicação na região. O vereador disse que estamos no final do ano, acreditando 
que será difícil acontecer essa audiência neste ano. Classificou como verdadeira 
vergonha as estradas do Alto Vale, semelhante às estradas da Amazônia. Disse 
que fez um pedido com data no dia 14 de Outubro deste ano, reivindicando da 
empresa Transpen e da Artesp, providências no sentido de reativar as linhas e 
horários da concessionária de transporte coletivo que faz o percurso de Apiaí-São 
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Paulo, notadamente com o retorno dos horários aos finais de semana, privilegiando 
o interesse dos trabalhadores na capital e que reside na cidade, tendo que 
forçosamente se deslocar constantemente aos finais de semana. Afirmou que a 
empresa, simplesmente, sem consultar os usuários e nem as autoridades locais, 
interrompeu o horário, em prejuízo de seus usuários, em especial a vinda de São 
Paulo aos sábados e o retorno para São Paulo, aos domingos. Disse que recebeu 
noticia da própria empresa Transpen de que os horários foram retomados, tanto 
vindo de São Paulo para Apiaí, como de Apiaí para São Paulo, exatamente nos 
horários que o vereador havia reclamado. O vereador disse que em caso de 
abandono de horários devia ser previamente comunicado à população e que a 
Artesp deve regular devidamente o assunto. Agradeceu a receptividade e acolhida 
dos pedidos endereçados. Usou da palavra o vereador Ricardo Rubens de Assis 
que agradeceu o comparecimento das pessoas presentes no plenário. Disse que 
fez um convite especial para prestigiar essa primeira sessão que foi por ele 
presidida, tendo ampla aceitação de maneira que registra maciço comparecimento. 
Afirmou que é um nome muito especial, transmitindo agradecimentos para os 
familiares que prestigiaram essa sessão, aos amigos e às demais pessoas que hoje 
estão presentes. Agradeceu à Deus pela oportunidade de representar a população 
de Apiaí. Agradeceu aos funcionários da Prefeitura pela dedicação e colaboração 
durante o período que administrou o município como prefeito interino. Citou as 
pessoas do Departamento Juridico, Dr. Fábio, Dr. Fabiano, Ora. Leticia, os 
servidores responsáveis pelo Departamento de Licitações, Juliene, aos funcionários 
da Garagem, de Obras, da Limpeza Pública. Reiterou sua gratidão à todos que 
participaram desse processo, mesmo sem experiência mas que com a ajuda de 
todos tem certeza de que fez o melhor possível. Lembrou uma frase que recebeu 
de uma eleitora 'Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos', 
pois não desampara àqueles que escolheu para realizar determinada missão. 
Agradeceu sua esposa Flaviane, seu filho, seus irmãos, alegando que sofreu 
algumas criticas e considera que essa perseguição deve continuar, pois na politica 
existe uma certa predisposição em ataques dos concorrentes. Disse que quando 
recebeu o convite para participar da politica partidária de Apiaí, procurou cada 
parente, cada irmão para indagar sua opinião, sendo que a maioria já antecipava as 
dificuldades decorrentes do envolvimento, sabia que não seria fácil a decisão, mas 
aceitou no afã de fazer a diferença, e assim tem procurado pautar sua conduta. 
Disse que seus irmãos não lhe abandonou nessa caminhada. Ratificou os 
agradecimentos para todos os funcionários da Prefeitura. Pediu desculpas por 
alguns erros cometidos durante essa sessão, encerrando a sessão. Nada mais 
havendo à tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária a se realizar no dia 09 de Dezembro de 2021, no horário 
regimental. Levantou-se a sessão às vinte e uma horas e quinze minutos. Para 
constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim epel~n~~ 

RICARDO RUBENS DE ASSIS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 1S8Sessão Ordindária 2021 

SESSAO: 19a Sessão Ordinária 
DATA: 09/12/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza j 
Ari Osmar Martins Kinor V 
Gilberto Carriel de Lima -J 
J oseni Ribeiro Barbosa .J 
João Paulo Cordeiro de Lima )_ 
Luiz Antonio da Silva /. 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto v 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia vi 
Ricardo Dias de Pontes J 
Sandro Mareio Cosmo v 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

RESULTADO 
Favoráreis 10 
Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 10 

AlYSS 


