
ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (09/12/21), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 19a 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, RICARDO RUBENS DE ASSIS 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 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 do senhor presidente, após prévia consulta ao plenário, foi 
dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da 18a Sessão Ordinária, do 
2° período, da 1 a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 25 de 
Novembro de 2021. Ainda, por determinação da senhora Presidente, foram lidas as 
seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). VETO: Veto total aposto pelo Prefeito 
Municipal ao Projeto de Lei n? 230/2021, de autoria do Vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima, que "Dispõe sobre o funcionamento e as proibições impostas aos 
estabelecimentos públicos de saúde e dá outras providências"; b). PROJETOS DE 
LEI: 258/21 - autoria Prefeito Municipal - "Autoriza o Executivo Municipal à 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição 
Federal, e do inciso X, do art. 115, da Constituição do Estado de São Paulo, no 
âmbito do Município de Apiaí e dá outras providências"; 259/21 - autoria Prefeito 
Municipal - "Autoriza o Poder Executivo à formalizar Termo de Acordo para 
pagamento parcelado dos débitos referentes às faturas vencidas e não pagas da 
prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos prédios 
próprios municipais e utilizar quotas-partes do Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, como garantia das 
faturas vencidas e vincendas da prestação dos serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgoto"; 260/21 - autoria Prefeito Municipal - "Institui o Programa de 
Demissão Voluntária de Servidores Municipais - PDV", e respectivo substitutivo; 
261/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - "Dá a denominação de 
CONSELHO TUTELAR MARA LUCI FERREIRA DE MORAES, o Conselho Tutelar 
de Apiaí"; 262/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - "Autoriza a redução 
da jornada de trabalho para os servidores públicos, pais ou responsáveis por 
criança portadora da Síndrome do Espectro Autista ou Deficiência de qualquer 
natureza e dá outras providências": 263/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação e 



-. 

dá outras providências". O senhor presidente informou os senhores vereadores 
sobre o recebimento nesta data do Projeto de Lei nO 264/21 - autoria Prefeito 
Municipal - "Dispõe sobre os requisitos dos motoristas e veículos para prestação 
de serviço de transporte escolar para o Município de Apiaí e dá outras 
providências"; projeto que veio com pedido de urgência especial. Antes de fazer a 
leitura, consultou os senhores sobre a possibilidade de fazermos a leitura e na fase 
da Ordem do Dia apreciarmos o requerimento de urgência especial, no que foi 
autorizado por unanimidade dos vereadores. e). REQUERIMENTOS: 059/21 - 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Requer informações ao Sr. 
Prefeito Municipal, sobre a mudança de prédio da Casa do Amigo Ideal"; 060/21 - 
autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - "Requer informações ao Sr. Prefeito 
Municipal, sobre as obras de recapeamento da vicinal API-020, trecho Apiaí-Barra 
do Chapéu, até divisa de municípios"; 061/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as obras de 
construção de CDHU no Bairro Palmital, nesta cidade"; 062/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, 
sobre o funcionamento dos medidores de água (hidrômetro) instalados em praças, 
jardins e espaços públicos sob responsabilidade da Prefeitura de Apiaí"; 063/21 - 
autoria vereador Luiz Antônio da Silva - "Requer informações ao Sr. Prefeito 
Municipal sobre o débito decorrente das obras e serviços de recapeamento 
asfáltico da Avenida Leony Silva, nesta cidade"; 064/21 - autoria vereador Ricardo 
Rubens de Assis - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre a 
veracidade ou não da alteração de objeto do projeto para construção de uma UBS 
no Jardim Paraiso, nesta cidade"; d) MOÇÕES: Moção de Pesar de autoria de 
todos os vereadores, pelo falecimento do ex-vereador ANTONIO CARLOS 
CHAVITA DE SOUZA, ocorrido no último dia 29 de Novembro; Moção de Aplausos 
de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, à dedicação e brilhantismo 
da senhora TICA MARINHO, pelos enfeites de natal na Rua da Biquinha, nesta 
cidade; Moção de Pesar de autoria do vereador Ricardo Rubens de Assis, pelo 
falecimento do senhor JAIRO LACERDA, ocorrido no último dia 07 de dezembro; 
e). INDICAÇÕES: 165/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de uma pracinha em espaço existente em 
frente à nascente de água da Biquinha, nesta cidade; 166/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a instalação de 
tabelas de basquetebol, no Ginásio Esportivo Coberto "Antonio Dimpino Pontes", 
nesta cidade; 167/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de se pavimentar com lama asfáltica na Rua 
Ladeira da Memória, nesta cidade; 168/21 - autoria vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, sobre a conveniência de se instituir 
um novo PDV na Prefeitura de Apiaí; 169/21 - autoria vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, autorize à entrega de kits doces e 
salgados para os alunos da rede municipal, comemorativo ao final de mais um ano 
letivo; 170/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, determine mediante recuperação, patrolamento e cascalhameto, da 
estrada de ligação do Bairro Mafalda, partindo-se da SP.249; 171/21 - autoria 
vereador Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine 
obras e serviços de recuperação das condições do lajotamento das ruas que 
compõe o sistema viário do Bairro Alto da Tenda, nesta cidade; 172/21 - autoria 
vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine a 
reconstrução de um abrigo de passageiros (guarita) na altura da vicinal APIAI-010, 
entrada de acesso à Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, no Bairro Palmital; 
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173/21 - autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, determine ampla limpeza dos córregos e bueiros, através de 
desassoreamento e desobstrução dos seus leitos, localizados no Bairro Pinheiros; 
174/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, obras de ampliação e construção de um galpão, nas instalações da 
Creche do distrito de Lageado, com aumento de mais salas e galpão, no 
estabelecimento escolar; 175/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a continuidade dos serviços de recuperação das 
ruas do distrito de Lageado, promova a recuperação das estradas e ruas dos 
Bairros Roncador, Barro Branco e Quatis, zona rural de Apiaí. 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. 
059/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Requer informações ao 
Sr. Prefeito Municipal, sobre a mudança de prédio da Casa do Amigo Ideal". 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 n. 060/21 - autoria vereador Ari Osmar 
Martins Kinor - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, sobre as obras de 
recapeamento da vicinal API-020, trecho Apiaí-Barra do Chapéu, até divisa de 
municípios". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
3). Discussão e votação do Requerimento n. 061/21 - autoria vereadora Joseni 
Ribeiro Barbosa - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as obras de 
construção de CDHU no Bairro Palmital, nesta cidade". Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores. 4). Discussão e votação do 
Requerimento n. 062/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Requer 
informações ao Sr. Prefeito Municipal, sobre o funcionamento dos medidores de 
água (hidrômetro) instalados em praças, jardins e espaços públicos sob 
responsabilidade da Prefeitura de Apiaí". Depois de amplamente discutido, o 
senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 5). Discussão e votação do Requerimento 
n. 063/21 - autoria vereador Luiz Antônio da Silva - "Requer informações ao Sr. 
Prefeito Municipal sobre o débito decorrente das obras e serviços de recapeamento 
asfáltico da Avenida Leony Silva, nesta cidade". Depois de amplamente discutido, o 
senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 6). Discussão e votação do Requerimento 
n. 064/21 - autoria vereador Ricardo Rubens de Assis - "Requer informações ao 
Sr. Prefeito Municipal sobre a veracidade ou não da alteração de objeto do projeto 
para construção de uma UBS no Jardim Paraiso, nesta cidade". Depois de 
amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 7). Discussão e votação 
da Moção de Pesar de autoria de todos os vereadores, pelo falecimento do ex 
vereador ANTONIO CARLOS CHAVITA DE SOUZA, ocorrido no último dia 29 de 
Novembro. Depois de amplamente discutido, o senhor 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, à dedicação e brilhantismo da senhora TICA MARINHO, pelos 
enfeites de natal na Rua da Biquinha, nesta cidade. Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores. 9). Discussão e votação da Moção de 
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Pesar de autoria do vereador Ricardo Rubens de Assis, pelo falecimento do senhor 
JAIRO LACERDA, ocorrido no último dia 07 de dezembro. Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores. 11. USO DA TRIBUNA: Usou da palavra o 
vereador Luiz Antônio da Silva que cumprimentou todos os presentes, internautas e 
radiouvintes. Agradeceu à população de um modo geral, inclusive, a cobrança dos 
moradores, pelas redes sociais, pessoas que interpela o vereador nas ruas, 
considerando legitima questionamentos da população, quer para reivindicar algum 
direito, quer para apontar problemas ou mesmo para proferir criticas. Lamentou a 
situação de precariedade financeira atravessada pela Prefeitura, pois se depara 
com limitadas condições de atuação frente as necessidades populares. Disse que a 
prefeitura não consegue as mínimas coisas que a população reclama. Disse que 
nas ruas da cidade as lajotas soltas, desniveladas, ruas esburacadas, na zona rural 
estradas mal conservadas, córregos assoreados, enfim, as demandas são 
proporcionalmente superior à capacidade de resolução da administração. Quando 
cobra o ocupante do cargo de Secretário de Obras este responde de maneira 
lacônica: 'infelizmente, eu faço o que dá para ser feito... a prefeitura não tem 
caminhões, maquinas, etc ... ' O vereador disse que a Secretaria de Obras sequer 
possui uma máquina retroescavadeira, somente a Secretaria da Agricultura é que 
possui uma para suas atividades especificas, mas que não é possível fazer uso 
indiscriminado do equipamento. Disse esperar que a partir de janeiro de 2022, o 
prefeito eleito deve assumir a administração com arrocho e destemor, pois agora 
não adianta reclamar das más condições enfrentadas, pois todos sabiam de 
antemão a situação que assumiria com a vitória nas urnas. Também, enfatizou que 
semanalmente tem recebido reclamação dos motoristas de caminhão que faz o 
transporte de gesso de Cajati para Apiaí, no percurso da SP.165, Apiaí-Iporanga e 
vice-versa. Os transportadoras se queixam das más condições da estrada, buracos, 
encalhamento de caminhões, danos nos caminhões, etc ... O vereador disse que fez 
uma entrevista com o prefeito e vice-prefeito eleito, no programa feito pelo edil na 
Rádio FM Comunitária 87,9 Mhz, com informações variadas sobre os mais diversos 
questionamentos feito pelos ouvintes e pelo radialista. Disse que os entrevistados 
informaram que a probabilidade de ter inicio à perenização da SP .165 ainda neste 
ano é bastante animadora, pois tiveram conhecimento de fontes do Governo do 
Estado que as providências estão bastante adiantadas. Também, disse que tem 
convidado reiteradamente o Diretor do DER de Itapetininga para participar de uma 
reunião para tratar sobre a malha viária de competência do Estado na região. Disse 
esperar a vinda do dirigente, pois àquele que administra a coisa pública não pode 
ter medo de enfrentar os clamores oriundos da população, exemplificando, a 
atuação do vereador André Souza, em Pinheiros, quando assumia a limpeza 
mediante roçada das ruas, praças e jardins do bairro, os populares criticavam, 
agora que deixou de fazer, as criticas continua da mesma forma, alegando que não 
há satisfação por parte dos administrados. O vereador disse lamentar a colocação 
de lajotas de concreto ao longo de sucessivos mandatos, investimentos feito para 
resolver a situação do momento, contudo, passado algum tempo, a cidade registra 
altos índices de chuva, topografia acidentada, esse revestimento se mostrou não 
ser o mais indicado para a cidade, pois demanda grande manutenção para manter 
as condições de uso, sendo que solução é a pavimentação das ruas. Ainda, disse 
que está numa fase de aprendizado, desejando à toda população um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo. Usou da palavra o vereador André Luiz Rodrigues de 
Souza que cumprimentou todos os presentes. O vereador fez uma breve introdução 
da importância do objeto de sua indicação, através da qual pede a limpeza dos 
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córregos e bueiros no bairro de Pinheiros, notadamente, neste momento que se 
avizinha a temporada de chuvas dos meses de dezembro e janeiro. O mesmo 
vereador parabenizou todos os envolvidos nos enfeites de natal na cidade, 
mobilizando a cidade, moradores e servidores públicos. Elogiou a iniciativa dos 
moradores, pois a partir do momento que a população está engajada ela própria irá 
cuidar da manutenção. Parabenizou também a Tica Marinho, exemplo à ser 
seguido no tocante ao seu elevado espirito público e comunitário, uma das 
pioneiras na preparação e enfeites na rua da Biquinha, ano após ano vem 
enfeitando o logradouro com adereços comemorativos ao nascimento de Jesus 
Cristo, deixando o lugar mais bonito e alegre. O vereador sugeriu que nos próximos 
anos, essa mobilização alcance o espirito generoso dos empresários para enfeitar a 
cidade na véspera do natal. O vereador parabenizou o encarregado Ananias, que 
está no comando da fiscalização da iluminação pública e da prestação de serviços 
mediante as concessionárias de serviços públicos como água, esgoto e energia 
elétrica, pessoa que nesta administração assumiu a tarefa de acompanhar essas 
despesas e evitar gastos desnecessários. Parabenizou as pessoas envolvidas na 
atual administração, a primeira dama Renata Ribas e o prefeito atual que está 
tomando atitudes nada fáceis, comprometido com uma gestão séria e pautada na 
austeridade. Disse que de longa data vem pregando nesta Casa Legislativa uma 
administração fundamentada em alicerces de economia, citando por exemplo, 
contenção no consumo de água, energia, corte de aluguéis de imóveis de terceiros. 
Pediu ao presidente da câmara que forneça uma maior estrutura aos vereadores, 
mediante restituição de numerários da Câmara até o final do ano, cuja devolução 
seja direcionada para limpeza das ruas, manutenção na frota da Prefeitura, das 
Secretarias de Obras e Agricultura, pois a Prefeitura não conta com disponibilidade 
de caixa para execução dessas tarefas. Disse que essas atividades são bastante 
cobradas pela população, pedindo maior atenção dos vereadores em estabelecer 
uma parceria e que isso satisfaça os interesses da população. Parabenizou o 
secretariado, as pessoas responsáveis pelo Setor de Convênios, na pessoa da 
Luciana Assis, que encontra-se bastante empenhada nas tarefas. Parabenizou o 
Secretário de Finanças Adilson, o Secretário de Administração Nelson Pelegrina e 
os demais agentes da administração. Por fim, desejou um Feliz Natal e um ótimo 
Ano Novo à todos os Apiaienses. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins 
Kinor que cumprimentou todos os presentes, internautas e radiouvintes. O vereador 
parafraseando as palavras do vereador André que dissera que 'a cidade está 
bonita, toda enfeitada', asseverou que não podemos esquecer dos verdadeiros 
atores que contribuíram para que isso acontecesse, pois 'os enfeites da cidade, a 
festa do Dia das Crianças, reforma do Artesanato', é fruto da emenda do deputado 
federal Abhou Anni, que encaminhou R$ 100 mil reais destinado para à área da 
cultura, o que permitiu com que se promovesse todos os eventos acima 
enumerados. Agradeceu em reiteração pelo encaminhamento desses recursos, 
bem como, externou agradecimentos ao Diretor de Cultura, José Camilo, que está 
liderando esse trabalho de enfeite da cidade. Solicitou ao prefeito municipal que 
reintegre o servidor José Camilo para ocupar o cargo de Diretor de Cultura, pessoa 
competente, compromissado. O vereador ainda pediu que seja feito um 
levantamento de todos os pedidos dos vereadores para que seja encaminhado ao 
funcionário Ananias, hoje responsável pela manutenção do parque de iluminação 
pública, para que seja empreendido esforços para recuperação e substituição das 
luminárias e colocação de iluminação em pontos já indicados e que atende os 
interesses da coletividade. Citou alguns lugares onde necessita de atenção no 
tocante à falta de iluminação, bem como, mencionou a situação de um padrão de 
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energia na praça Victor Barbosa de Paiva, no campo velho, que a caixa de 
recepção não conta com tampa para evitar possíveis acidentes. O vereador 
lembrou a importância dos vereadores se acautelarem nos debates e nos exames 
dos projetos encaminhados à este Legislativo, mencionando, por exemplo, o projeto 
de lei que veio do Executivo pedindo autorização para celebrar convênio com o 
DER para recapeamento da vicinal Apiaí-Barra do Chapéu, na ocasião o PL não 
encartava a minuta do convênio e demais documentos, hoje nos deparamos com a 
situação de que para analisar a qualidade dos serviços empregados na estrada 
dependemos do projeto de engenharia e plano de trabalho e não temos tal 
instrumento. Lembrou que na ocasião a minuta veio depois de um tempo com a 
minuta, hoje o engenheiro Trannin precisa de cópias do projeto e demais 
documentos para examinar a correção dos serviços. Disse que o eng. Trannin falou 
claramente que se o DER não disponibilizar tais instrumentos abandonará a função 
delegada pela municipalidade. Reforçou a necessidade de que as proposituras 
apresentadas na Casa seja acompanhada de todos os documentos. Disse que não 
podemos esquecer que o Governo do Estado é omisso em todos os sentidos, 
lembrando da precariedade da estrada API.01 O, omitindo-se no dever de recuperar 
essa estrada que liga Apiaí-Itaóca, pois o Estado possui R$ 20 bilhões para 
investimentos no Vale do Futuro, mas que deixa à margem dos investimentos a 
recuperação dessa estrada que faria a ligação com uma ponte programada pelo 
Governo Federal, na ordem de R$ 24 bilhões de reais, sobre a travessia do Rio 
Ribeira. Criticou os governantes do Estado de São Paulo que estão há 30 anos no 
Poder. O vereador disse que temos que cumprir com o Regimento Interno, pois 
concorda com alguns assuntos que precisa de urgência especial, mas que neste 
mandato, todos os projetos de leis encaminhados vem sob a rubrica de urgência 
especial, classificando como 'cúmulo do absurdo'. Disse que é muito importante a 
obediência do Regimento Interno. O vereador disse que hoje mesmo foi recebido 
por esta Câmara, um projeto de lei que encontra-se para deliberação dos pares, 
ressaltando que o art. 166 é explicito em dizer que "nenhuma proposição poderá 
ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com 
antecedência de até 48 horas do inicio da sessão", com a ressalva de assuntos 
postos em sessão extraordinária. Também, leu o texto do art. 192 do RI, que prevê 
a necessidade de projeto de lei contar com parecer, com. dispensa de algumas 
formalidades regimentais, entretanto, o projeto de lei incluído nesta sessão, não se 
encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas no Regimento Interno. Disse que a 
presidência tem a prerrogativa de colocar ao plenário e assim deliberar sobre o 
recebimento. O vereador também reclamou de projetos que estão paralisados no 
âmbito das comissões sob o titulo de urgência. O vereador ressaltou que não se 
trata de examinar o mérito dos projetos, pois entende a relevância dos projetos que 
hoje serão apreciados. O vereador pediu que a presidência examine a possibilidade 
de fazer um levantamento dos projetos nas comissões e faça uma sessão 
extraordinária para votação das matérias represadas, pedindo o entendimento das 
questões colocadas, pois hoje os projetos são processados com urgência e sem 
um mínimo de aprofundamento na matéria. O vereador parabenizou a iniciativa dos 
vereadores André, Alysson e Paulo, que pediram a presença do prefeito e de sua 
secretária jurídica, para discutir o projeto que institui o PDV, o que permitiu dissecar 
vários questionamentos e assim imprimir urgência no projeto. Disse que foi uma 
reunião esclarecedora, pedindo que a Secretária de Assuntos Juridícos sempre 
ofereça os esclarecimentos necessários. Usou da palavra o vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima que cumprimentou todos os presentes. Pediu que se registrasse 
na ata dos trabalhos, a participação em uma reunião na última terça-feira, dia 07 de 
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dezembro, na posse dos membros escolhidos para compor a Frente Parlamentar 
de Vereadores para representar as regiões e microrregiões, formados em 28 blocos 
integrados por vereadores. Disse que o bloco da microrregiao do Vale do Ribeira, 
será representada pelo vereador João Paulo e suplente Ari Kinor. Disse que essa 
Frente Parlamentar tem o apoio total da UVESP, evento que esteve presente o 
governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia e o Presidente da Uvesp, 
num evento que ressaltou a importância da figura do vereador no Estado de São 
Paulo. Disse que o governador Dória irá disponibilizar R$ 2 bilhões de reais, Apiaí 
será agraciada com o valor de R$ 300 mil, fruto do trabalho da Frente Parlamentar 
dos Vereadores em pról das cidades, dos municipios e regiões. O vereador 
comentou sobre a apresentação das indicações nesta data, pedindo o incentivo do 
basquetebol, mediante colocação de tabelas na Ginásio Coberto, visando estimulo 
do esporte na cidade, esporte querido principalmente pela juventude. Pediu 
atenção do prefeito em autorizar a instalação dessas tabelas. Também, pediu 
atenção para a Rua Ladeira da Memória, através de revestimento asfáltico ou 
recuperação das lajotas, onde situa-se a Igreja Adventista do 7° Dia, com elevado 
fluxo de veiculos aos finais de semana, rua está intransitável. Pediu também a 
construção de uma pracinha, ao lado da Fonte da Biquinha, valorizando àquele 
espaço público. O vereador fez a exposição de um video que mostra a situação dos 
ônibus que trafega na zona rural, sendo que o requerimento apresentado em 
conjunto com os vereadores Ari Kinor e Joseni Barbosa, que demonstra o estado 
caótico desses veículos, em prejuizo direto de seus usuários. Ressaltou que esse 
transporte é remunerado, não é gratuito, portanto, não é um favor, mas sim um 
serviço público que exige pagamento por usufruir do serviço. Criticou a omissão 
dos fiscais da Prefeitura Municipal em zelar pela manutenção dos serviços. 
Também, chamou a atenção para um projeto parecido que será submetido nesta 
sessão, que retira o tempo de uso dos veículos de transporte escolar. Disse que irá 
renovar o pedido de providências para que a Prefeitura assuma seu papel de 
fiscalização, caso contrário, irá encaminhar uma representação para o órgão do 
Ministério Público da Comarca. Disse que não pode admitir a situação de 
precariedade dos veículso que trafega na zona rural do município. Pediu a 
colaboração do Prefeito Municipal para que dê atenção devida e a tomada de 
providências necessárias, com o transporte em condições dignas e confortáveis 
para seus usuários. Desejou um Feliz Natal e Prospero Ano Novo. Usou da palavra 
a vereadora Joseni Ribeiro Barbosa que saudou todos os vereadores, público 
presente e internautas. A vereadora disse que na última sessão do ano não poderia 
deixar de convidar à todos para uma reflexão sobre os últimos acontecimentos que 
gravita em nossa realidade, pois todos os mandatários estão imbuidos dos 
melhores ideais para à população, mas tivemos contratempos em razão da 
pandemia, mas vencemos esses doze meses com luta e fé, postura que adotará 
nos próximos meses e anos. Espera dias melhores, deseja um municipio com 
melhoria da qualidade de vida para nossa população, concluindo que com a união 
dos integrantes do Executivo e Legislativo é possivel conduzir o municipio com 
propostas de dias melhores. Deseja um Feliz natal e próspero ano novo. Usou da 
palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. 
O vereador iniciou seu pronunciamento com a afirmação que tem registros sobre a 
luta desencadeada para obter um novo veículo para o Conselho Tutelar, através 
dos esforços do vereador e do deputado federal Guiga Peixoto. Disse que sua 
jornada para conquistar esse veículo teve inicio no dia 21 de maio, numa reunião 
no escritório politico do deputado, em Sorocaba, onde pleiteou e foi atendido com a 
destinação de um novo veiculo para o Conselho Tutelar e vários materiais para 
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mobiliar o prédio do órgão. Disse que é um motivo de orgulho e que esse ano foi 
bastante produtivo sob o ponto de vista politico e econômico, pois conseguiu várias 
emendas em prol do Município. Ainda, referiu-se a uma indicação para ampliação 
das instalações da Creche do distrito de Lageado, uma luta em conjunto com o 
vereador João Paulo, pois estão engajados na conquista desse melhoramento. 
Pediu o apoiamento do vereador João Paulo na propositura apresentada. Também, 
fez um breve relato sobre as indicações apresentadas nesta sessão. Lembrou de 
uma postagem nas redes sociais que faz criticas sobre a falta de manutenção na 
estrada do Quatis, mas a verdade, segundo o vereador, é que tem sido realizada 
manutenção das estradas, citando datas anteriores em que teve a realização de 
serviços naquela estrada. Disse que diariamente percorre as secretarias 
municipais, postulando reivindicações diversas, contudo, lembrou que as máquinas 
e equipamentos da prefeitura estão em condições inadequadas para atender na 
plenitude todas as demandas do Município. Disse que irá apresentar um 
documentá rio com as várias melhorias conquistadas ao longo do seu mandato, 
citando reforma e ampliação da UBS no distrito, melhoria das instalações da creche 
(onde são atendidas diariamente 180 crianças), classificando como um exemplo de 
eficiência no âmbito municipal. Pediu que o prefeito estude a possibilidade de fazer 
a construção de uma nova creche, visando atender os alunos com dignidade, com 
salão com condições para realizar formaturas, pois todos os anos depende de 
cessão de galpão de outros prédios como salão da igreja, etc .. Disse ter esperança 
que o novo prefeito realize a construção de uma nova creche, pois é a 2a maior 
creche do município, com um contingente de 180 alunos. Ainda, o mesmo vereador 
disse que há uma necessidade premente de recuperar as estradas rurais, porém, 
sabendo-se que à pedido do vereador Alysson, máquinas e caminhões, estão no 
momento realizando a recuperação da estrada do Butiá, mas espera que em breve 
faça igual serviço nas estradas apontadas na indicação hoje apresentada. Disse 
compreender que neste momento é indispensável atender as estradas mais 
prioritárias e que enseja maior preocupação. O vereador disse que a vicinal Darci 
Prestes dos Santos está no Plano de Recuperação de Vicinais no Estado, sendo 
que essa artéria está contemplada nesta fase de recuperação, pois é um projeto 
orçado na casa de R$ 39 milhões de reais, entretanto, a par da felicidade da 
contemplação por parte do Estado, desponta-se a preocupação quanto à qualidade 
dos serviços, pois a vicinal Apiaí-Barra do Chapéu, nas obras laterais de drenagem 
não está revelando ser de boa qualidade, então, desperta o temor de acontecer o 
mesmo naquela estrada tão esperada. Disse que tão logo seja licitada e escolhido 
a empresa vencedora da licitação será fiscalizada pelos agentes municipais, obra 
que trará melhorias para o municipio e com recolhimento de R$ 900 mil reais em 
ISS, imposto municipal. O Vereador ressaltou que no plano inicial a recuperação 
funcional da estrada contemplava somente 24 quilômetros, mas o prefeito Sergio 
conseguiu sensibilizar as autoridades estaduais, para incluir mais 03 quilômetros, 
com o trajeto passando dentro do distrito de Palmitalzinho, em toda a extensão do 
traçado dentro da localidade. Também, disse que isso constituirá um grande 
avanço, barateando o escoamento das safras na região. Disse que ele na 
companhia do vereador Ari Kinor estarão presentes na solenidade de anuncio das 
obras. O vereador pediu atenção do prefeito municipal para efetuar o conserto do 
abrigo de passageiros no bairro Pinhalzinho. Ressaltou que seu trabalho é pautado 
na coragem, honestidade e transparência, sem vender sonhos à ninguém, por certo 
atingiu às pessoas que mais precisam, pessoas de maior vulnerabilidade. Disse 
que é um motivo de orgulho os resultados nessa trajetória tão frutuosa. O vereador, 
lembrando as palavras do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, no tocante ao 
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projeto de lei que visa modificação do tempo de duração dos veículos. A 
necessidade de se alterar a lei municipal que determinava o tempo de uso de 
veículos se torna imperiosa, porque veiculos do tipo kombi, deixaram de ser 
fabricadas nos anos de 2013 ou 2014, o que exige uma adaptação na legislação 
para evitar que esses transportadores fiquem impossibilitados de realizar o serviço. 
Enfatizou que, na realidade, o que importa é o estado de conservação desses 
veículos e não o ano de sua fabricação. Disse que a cobrança para fazer essa 
alteração na lei vem sendo postulado desde a gestão anterior, inclusive, a mudança 
prevê a inspeção fiscalizatória dos agentes da administração duas vezes por ano. 
Concordou com o pleito do vereador João Paulo Cordeiro de Lima sobre as más 
condições dos veículos que estão realizando o transporte de passageiros na zona 
rural, ante a precariedade revelada no video apresentado nesta sessão. Disse que 
está sempre presente, diariamente atende nesta Casa Legislativa e fica à 
disposição de todos os habitantes. Disse que é um vereador de fácil acesso, 
disponivel não só nas redes sociais, mas com vários canais de relacionamento com 
os moradores de Apiaí. Desejou um Feliz e um Ano Novo com luz, conquistas e 
muita luz à todos. Usou da palavra o vereador Alysson Garcia Franco de Lima que 
cumprimentou todos os presentes, internautas e publico presente. O vereador 
lembrou que foi incluido o Projeto de Lei nO 264/2021, que trata sobre a revogação 
de dispositivo de legislação municipal que exige que os veículos de transporte 
escolar tenha um tempo menor de uso, limitando a idade do veículo, contudo, sabe 
se que dada a precariedade de nossas estradas rurais, infelizmente, o veículo que 
suporta o tráfego pela malha viária da zona rural é somente do modelo kombi, cuja 
fabricação já não existe mais, razão que impõe a mudança na lei municipal para 
que tais veículos não venha violar o regramento municipal. O vereador disse que o 
projeto veio com regime de urgência, prevê inspeções periódicas. Disse que se for 
mantida a limitaçao de tempo, possivelmente, não tenhamos mais interessados em 
realizar a prestação desses serviços. O mesmo vereador também abordou o 
conteúdo do projeto que prevê a contratação de pessoal por tempo determinado, 
alegando que o projeto possibilita a contratação de novos servidores para reforçar o 
quadro. Disse que tomou o cuidado junto com a assessoria juridica da Casa em 
analisar se haveria algum impedimento juridico, sendo que a orientação é no 
sentido de que a Lei Complementar n? 173 de 2020, não proibe esse tipo de 
contratação, razão que se vê mais confortado em votar à matéria. Esclareceu que 
esses tópicos são importantes para dirimir eventuais dúvidas existentes. 
Parabenizou o vereador Ricardo Dias que viabilizou uma reunião preliminar com a 
presença do prefeito e de sua secretária de assuntos juridicos, na qual se assentou 
a correção de alguns pontos no projeto que objetiva a instituição de um Plano de 
Desligamento Voluntário - PDV, na Prefeitura de Apiaí, onde foram feitos alguns 
ajustes que permitirá apreciação nesta sessão. Disse que apresentou uma 
indicação com idêntico objetivo do projeto, pois certo que existe muitos servidores 
da Prefeitura de Apiaí que deseja o seu desligamento dos quadros, porém, sem 
perdas para o funcionário. Ressaltou que o art. 4° do projeto garante o pagamento 
integral das verbas rescisórias, além de ter inserido art. 5° do projeto, que os 
cargos em vacância serão supridos mediante concurso público. Parabenizou tanto 
o prefeito quanto à Ora. Leticia Raab pela inserção desses dispositivos,o que irá 
garantir emprego e renda. Disse que apesar do projeto vir caracterizado com 
urgência especial, no seu ponto de vista não vê óbices à apreciação nesta data. 
Disse que também faz registro nesta oportunidade, de agradecimentos ao prefeito 
municipal, no acolhimento de sua indicação para distribuição de kits de doces 
comemorativos de final de ano, aos alunos da rede municipal de educação, 
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lembrando, inclusive, que o prefeito municipal participou acompanhando a 
distribuição dessas lembranças aos nossos alunos da rede, Agradeceu ao 
administrador da Central de Alimentação Escolar, Mauricio Stallmach, à Secretária 
Municipal de Educação Rosangela Aliaga, além da equipe da Central de 
Alimentação que prepararam os kits que estão sendo distribuídos. Disse ter 
presenciado a alegria dos alunos que foram contemplados com os kits 
mencionados. Parabenizou a indicação do vereador Ricardo Dias, que pede a 
ampliação de novas salas na creche do distrito de Lageado, pois de fato as 
instalações daquela unidade, na verdade trata-se de uma CEMEIEF, engloba 
creche, pré-escola e 10 ano, depende de ampliação para acomodar o contingente 
de alunos, entretanto, reconhece que creche pura, que atende de O à 3 anos de 
idade, a maior que existe na rede municipal é a do Bairro Alto da Tenda, com mais 
de 100 alunos, dirigida pelo orador, que integra o Quadro do Magistério Municipal. 
Enfatizou que a creche antes de ser direito do pai, da mãe, é direito da criança, 
independente do pai ou da mãe trabalhar, a criança tem o direito de ficar na 
criança. Lembrou da criação de duas extensões de creche durante o governo do 
prefeito Ari Kinor. Reiterou a congratulação ao vereador Ricardo Dias pelo pedido, 
pois se existe demanda é porque as crianças precisam ser abrigadas na unidade, 
que permitirá uma melhor interação e melhor educação do infante. O vereador 
disse que nesta sessão se faz uma justa homenagem ao senhor Jairo Lacerda, um 
grande comunicador, entretanto, não teve muito valor perante os Poderes Públicos, 
pois tanto o Legislativo e Executivo, não dava espaço e nem reconhecimento ao 
seu trabalho jornalistico, sendo que muitas das matérias publicadas em seu jornal, 
de interesse dos Poderes Públicos era gratuita e sem nenhuma contraprestação 
financeira. Disse ter sentido o falecimento do senhor Jairo Lacerda, deixou com 
enorme vigor físico e em plena atividade de trabalho. Disse que sua morte deve nos 
servir de lição, pedindo à presidência da câmara que use as redes de comunicação 
para ampla divulgação dos trabalhos do Legislativo, valorizando profisisonais que 
tem conhecimento nesta área e que pode prestar tais serviços. Pediu 
encarecidamente à presidência que tome as medidas para ampla divulgação, 
evitando deturpação do trabalho da vereança. O vereador citou como exemplo para 
ilustrar sua fala, que em todos os projetos oriundos do Executivo com pedido de 
urgência especial, menciona que a Câmara Municipal entrará em recesso, que 
transmite a impressão de que os projetos serão obstaculizados, o que não 
corresponde com a verdade, pois os vereadores podem facilmente se reunir 
extraordinariamente, sem nenhum prejuizo na tramitação dos projetos. O vereador 
pediu valorização desse trabalho no âmbito do Legislativo, mediante 
aproveitamento de pessoas capacitadas para tanto e lembrando que o jornalista 
Jairo Lacerda sofreu demasiadamente com a falta de pagamento e reconhecimento 
no seu trabalho. Disse que a informação deve ser feita com toda clareza e a 
população tem direito à informação, lembrando que muitos dos habitantes da zona 
rural, não desfruta de internet, por vezes sem celular, enfim, precisa ser levada 
informação através de rádios e jornais. Pediu valorização aos trabalhos desses 
profissionais e estimule a divulgação dos trabalhos do Legislativo. Disse que 
buscou ajudar o falecido Jairo Lacerda. Encerrou seu pronunciamento com votos 
de um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo à toda população. Usou da palavra o 
vereador Ricardo Rubens de Assis que cumprimentou todos os presentes, 
internautas e público presente. Agradeceu à oportunidade dada por Deus para 
trabalhar pela população de Apiaí, por uma cidade melhor. Desejou um Natal de 
muita paz, luz e harmonia e que o ano novo seja de muita prosperidade, no mais 
amplo sentido da palavra. O vereador em resposta à solicitação do vereador 
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Alysson, disse que tem como meta ampla divulgação dos trabalhos dos vereadores, 
com estrita legalidade e apoio jurídico. Lembrou que a suspensão de contrato que 
existia se pautou na necessidade juridica, advertindo que a divulgação do trabalho 
dos vereadores em câmaras da região, custava em torno de R$ 3 mil reais 
enquanto que o trabalho de divulgação da Câmara de Apiaí atingiu valor que 
superou R$ 50 mil reais, anualmente, Lamentou que quando se procura corrigir 
algumas distorções, os dirigentes sofrem ataques por seus atos, classificando como 
'pessoas ruins, pessoas que querem prejudicar'. Disse que apoia todos os 
vereadores, quer ampla divulgação do trabalho de cada, transmita a real produção 
do trabalho dos vereadores. Disse que tem trabalhado incansavelmente, pois 
diariamente cumpre sua jornada de trabalho, quer na Câmara, quer em reuniões, 
ou na Prefeitura. Disse que esse ano de 2021 foi de grandes conquistas. Lamentou 
a morte do ex-vereador Toninho Chavita e do querido Jairo Lacerda, sem dúvidas, 
fez um excelente trabalho para Apiaí e região. Também, lamentou a morte de 
muitas pessoas, vidas ceifadas pela Covid-19 e por outras causas. Pediu que no no 
ano novo tenhamos melhores condições de vida. Lamentou que o julgamento em 
relação aos politicos nem sempre corresponde a postura e trabalho dos 
vereadores, lembrando que todos os vereadores se empenhem e procuram dentro 
dos limites do possivel trilhar o melhor caminho. Lembrou que muitos serviços e 
ações serão empreendidas pelo Chefe do Executivo e o tempo que passou pela 
Prefeitura de Apiaí, constatou pessoalmente, a problemática e as dificuldades em 
se governar um municipio com vultosas dividas e dificuldades operacionais. Disse 
que a situação de Apiaí é das mais difíceis, mas que nestes tempos de dificuldades 
é que podemos revelar nossos melhores valores. Agradeceu sua esposa, seu filho, 
sua filha, aos seus familiares, aos funcionários municipais rendeu sua eterna 
gratidão, desde secretários até os mais humildes servidores. Disse que a 
permanência de muitos secretários mostra o acerto na escolha feita de seus 
auxiliares. Agradeceu ao Prefeito eleito pelo carinho com os funcionários e com o 
povo de Apiaí, com a confiança de que teremos um mandato de muitas conquistas. 
Finalizou com o desejo de Boas Festas, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 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 veto total interposto ao Projeto de Lei nO 230/2021, de autoria do 
Vereador João Paulo Cordeiro de Lima, que "Dispõe sobre o funcionamento e as 
proibições impostas aos estabelecimentos públicos de saúde e dá outras 
providências". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O veto foi rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM 
DOIS: Discussão e votação do Substitutivo ao Projeto de Lei n. 260/21 - autoria 
Prefeito Municipal - "Institui o Programa de Demissão Voluntária de Servidores 
Municipais - PDV". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente 
submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores. ITEM TRÊS: Discussão e votação do requerimento de urgência 
especial formulado em relação ao Projeto de Lei n. 258/21 - autoria Prefeito 
Municipal - "Autoriza o Executivo Municipal à contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, e do inciso X, do art. 115, 
da Constituição do Estado de São Paulo, no âmbito do Município de Apiaí e dá 
outras providências". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente 
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submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores. Em seguida, passou-se à deliberação Projeto de Lei n. 258/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Autoriza o Executivo Municipal à contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, e do 
inciso X, do art. 115, da Constituição do Estado de São Paulo, no âmbito do 
Município de Apiaí e dá outras providências". Depois de amplamente discutido, o 
senhor 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 em relação ao Projeto de Lei n. 259/21 - autoria 
Prefeito Municipal - "Autoriza o Poder Executivo à formalizar Termo de Acordo para 
pagamento parcelado dos débitos referentes às faturas vencidas e não pagas da 
prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos prédios 
próprios municipais e utilizar quotas-partes do Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, como garantia das 
faturas vencidas e vincendas da prestação dos serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgoto". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores. Em seguida passou-se à deliberação do Projeto de Lei n. 259/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Autoriza o Poder Executivo à formalizar Termo de 
Acordo para pagamento parcelado dos débitos referentes às faturas vencidas e não 
pagas da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto nos 
prédios próprios municipais e utilizar quotas-partes do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, como 
garantia das faturas vencidas e vincendas da prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgoto". Depois de amplamente discutido, o 
senhor presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. ITEM CINCO: Discussão e votação do 
requerimento de urgência especial em relação ao Projeto de Lei n. 263/21 - autoria 
Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por 
excesso de arrecadação e dá outras providências". Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores. Em seguida passou-se à deliberação 
do Projeto de Lei n. 263/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura 
de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação e dá outras 
providências". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
ITEM SEIS: Discussão e votação do requerimento de urgência especial em relação 
ao Projeto de Lei nO 264/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre os 
requisitos dos motoristas e veículos para prestação de serviço de transporte escolar 
para o Município de Apiaí e dá outras providências". Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores. Em seguida passou-se à deliberação 
do Projeto de Lei nO 264/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre os 
requisitos dos motoristas e veículos para prestação de serviço de transporte escolar 
para o Município de Apiaí e dá outras providências". Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Dedicado 
para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no 
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exercício do mandato. Usou da palavra o vereador Sandro Mareio Cosmo que 
cumprimentou todos os presentes. Agradeceu à Deus por nossas vidas, um ano 
cheio de lutas e de vitórias, alegria por estarmos reunidos com saúde. Parabenizou 
o vereador Alysson Garcia pela indicação do PDV, pois se o funcionário não está 
contente deve ser desligado voluntariamente, com a recomendação de que o 
Sindicato de representação dos servidores municipais, seja ouvido em audiência e 
nos pleitos de interesse das categorias de funcionários municipais. Desejou ao 
prefeito e ao secretariado municipal que faça um trabalho coeso para tirar o 
município desse estado caótico que atravessamos. Sugeriu que os responsáveis 
pela manutenção do sistema de iluminação pública faça uma visita nas ruas do 
bairro Pinheiros e seja suprido os pontos escuros. O presidente da câmara 
comunicou os vereadores que a partir do dia 22 de dezembro, o Legislativo entrará 
em recesso (período de 22/12/21 à 01/02/22). Havendo necessidade, faremos 
convocação de sessão extraordinária, com oportuna ciência dos senhores 
vereadores. Nada mais havendo à tratar, o senhor presidente convocou os 
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 10 de 
Fevereiro de 2022, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte e duas 
horas e trinta minutos. Para constar, eu, 10 Secretário, mandei lavrar a presente 
ata, que vai devidament~im elo enhor Presi ente. 

RICARDO RUBENS DE A SIS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 19a5essão Ordindária 2021 

SESSAO: 6a Sessão Extraordinária 
DATA: 11/01/2022 
HORARIO: 18:00 Horas 
TERMINO: 

.r- VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza J 
Ari Os mar Martins Kinor V 

J I-> 

Gilberto Carriel de Lima 
Joseni Ribeiro Barbosa 
João Paulo Cordeiro de Lima 
Luiz Antonio da Silva -J ~-- ~-,.. I~~ .• 

Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto v 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia v 
Ricardo Dias de Pontes v 

~. .~,'~~~r."i "'.:.z:'i,~ 
V ',)" . . , 

Sandro Mareio Cosmo 
_.. * Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

Desfavoráveis 

• - i- ••.•. _f RESULTADO 
Favoráreis 

Abstenção 
Total Geral 


