
ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), 
a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 
247, a 5a Sessão Ordinária, do 1 ° período, da 1 a Sessão Legislativa, da 18a 
Legislatura, sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada 
pelo vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, horário 
regimental, presentes os vereadores AL YSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, 
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, ARI 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, o senhor presidente declarou sob a 
proteção de DEUS aberta a sessão. Antes do expediente, o pastor Wagner dos 
Santos, da Igreja Batista do Bairro Alto da Tenda 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 4a Sessão 
Ordinária, do 1° período, da 1a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 
08 de Abril de 2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as 
seguintes matérias: PROPOSITURAS: Veto total aposto ao Projeto de Lei nO 209 
de 2021, que "Reconhece como essenciais para a população de Apiaí, as 
atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, 
salões de beleza, dentre outras que especifica"; PROJETOS DE LEI: 223/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Amplia a quantidade de cargos de Monitor de 
Desenvolvimento Infantil - MOI, previsto no Quadro do Magistério Municipal e dá 
outras providências";' 224/21 - autoria vereadores Ricardo Dias de Pontes e Ari 
Osmar Martins Kinor - "Dispõe sobre a participação do intérprete da Lingua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todos os eventos públicos oficiais do Município 
de Apiaí e dá outras providências"; 225/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe 
sobre a autorização legislativa para a celebração de convênio com o Departamento 
de Estradas de Rodagens - DER e dá outras providências". PROJETOS DE 
RESOLUÇÃO: 007/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí - 
"Altera a redação do parágrafo único, do Artigo 230, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Apiaí"; 008/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Apiaí - "Inclui parágrafo ao artigo 273 e altera os parágrafos 4° e 5° do mesmo 
artigo, renumerando-os, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí"; 
009/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí - "Dispõe sobre 
alteração do parágrafo 3°, do artigo 318, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Apiaí"; 011/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí - 
"Inclui parágrafo no art. 158 do Regimentos Interno da Câmara Municipal de Apiaí". 
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REQUERIMENTOS: 023/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o paradeiro do relógio 
termômetro digital que estava no Calçadão Cel. Meira, bem ainda, sua recolocação 
no mesmo local; 024/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Solicita 
à Presidência da Câmara, a aquisição de um veículo adaptado para cadeirante, 
para servir ao Legislativo Municipal; 025/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Requer a convocação do Secretário Municipal de Saúde, Ricardo Leão, 
da Diretora de Vigilância Epidemiológica, Estela Dorini, e do Coordenador de 
Atenção Básica, André Enok Sawazaki, todos da Secretaria de Saúde, para prestar 
esclarecimentos sobre os gastos efetuados no enfrentamento da pandemia do novo 
coronavirus, COVID-19, no município de Apiai; 026/21 - autoria vereador Ari Os mar 
Martins Kinor - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre os precatórios 
municipais; 027/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Solicita 
informações ao Sr. Prefeito Municipal, sobre nomeações, exonerações e 
contratações realizadas a partir de 01 de janeiro de 2021; 028/21 - autoria vereador 
Ricardo Dias de Pontes - Solicita informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre a 
contratação de emprsa especializada para construção de obstáculos e sinalização 
nas vias públicas do Municipio de Apiaí, mediante convênio com o DETRAN/SP; 
029/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Solicitação informação ao Sr. 
Prefeito Municipal sobre os motivos da interrupção dos serviços de expansão do 
sistema de iluminação pública no município de Apiaí. MOÇÕES: Moção de Pesar 
de autoria de todos os vereadores, pelo falecimento do advogado CARLOS 
AUGUSTO DEPÉTRIS SANTOS MARTINS, popular GUTO; Moção de Pesar de 
autoria de todos os vereadores, pelo falecimento do empresário MAURICIO 
BECKEDORSF COLOMBINI; Moção de Pesar de autoria de autoria dos 
vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e João Paulo Cordeiro de Lima, pelo 
falecimento do Sr. CORNÉLlO DE ANDRADE; Moção de Pesar de autoria dos 
vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ari Osmar Martins Kinor, pelo falecimento do 
senhor JOÃO MARIA DE PAIVA; Moção de Pesar de autoria do vereador Gilberto 
Carriel de Lima, pelo falecimento do senhor SANTINO ROSA; Moção de Aplausos 
de autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, congratulando-se com o Deputado 
Estadual Edson Giriboni, pelo esforço e dedicação na aprovação do Projeto de Lei 
nO 376/2015, de sua autoria, que estabelece uma nova distribuição do repasse de 
ICMS aos municípios do Estado de São Paulo, com aumento do repasse aos 
municípios com menores receita per capita, menores indicadores sociais e maiores 
contribuições ambientais, que beneficiará em muito os municípios da região 
sudoeste e do vale do ribeira. INDICAÇÕES: 050/21 - autoria vereadores Alysson 
Franco de Lima Garcia e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, melhoria do sistema de iluminação, através de reparos e ampliação, na 
Avenida Palmitalzinho e Rodovia Itararé, no distrito de Palmitalzinho; 051/21 - 
autoria vereadores Alysson Franco de Lima Garcia e Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto 
- Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a recuperação das condições das ruas do distrito 
do Palmitalzinho e bairros adjacentes como Butiá, Campo Grande, Xuxeva, 
Campininha da Boa Vista entre outros, mediante patrolamento e cascalhamento; 
052/21 - autoria vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo) - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, a construção de 02 (dois) obstáculosllombada, na Rua da Biquinha, 
nesta cidade; 053/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao 
Sr. Prefeito Municipal, a adoção de pulseiras de identificação em pessoas que 
testaram positivo para o COVID-19, no âmbito do município de Apiaí; 054/21 - 
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autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine o recuo/afastamento com alteração nas linhas de demarcação do Ponto 
de Estacionamento de Táxi situado na Rua 1° de Maio, às margens da divisa do 
terreno do Hospital Dr. Adhemar de Barros, deslocando-o do lugar atual mas sem 
alteração de endereço; 055/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal e à Sabesp, a extensão da rede de abastecimento de 
água tratada para contemplar novas moradias situadas nos Bairros Córrego Frio e 
Gramado Acima; 056/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determine a restauração do calçamento por meio de lajotas nas 
ruas localizadas nos Conjuntos Habitacionais CDHU I e 11, nesta cidade; 057/21 - 
autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a 
reabertura do HEFIS - Programa de Recuperação Fiscal de Débitos Tributários 
Municipais; 058/21 - autoria vereador Sandro Mareio Cosmo - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determinar serviços de recuperação da estrada de ligação com o 
Bairro Roncador; 059/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. 
Prefeito do Município de Apiaí, a recuperação das estradas e ruas do distrito do 
Lageado e Bairro Barro Branco, notadamente naquelas vias onde há moadias de 
pessoas portadoras de deficiência; 060/21 - autoria vereador Joani Camargo de 
Almeida - Indica ao Sr. Prefeito do Município de Apiaí, determine à restauração da 
estrada de acesso ao Bairro Botucas, entrada pela propriedade do Gaúcho, saindo 
da SP.249 (na altura mais ou menos do KM 6); 061/21 - autoria vereador Joani 
Camargo de Almeida - Indica ao Sr. Prefeito do Município de Apiaí, determine a 
roçada das margens da estrada de Araçaíba até o Bairro Boa Vista; 062/21 - 
autoria vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo) - Indica ao Sr. Prefeito Municipal; a 
restauração parcial do lajotamento da Rua Ubirajara Pacheco de Carvalho, próximo 
da divisa da Escola Estadual Regina Antunes Dias da Silva, no Bairro Santa 
Bárbara;. 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 023/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o paradeiro do relógio 
termômetro digital que estava no Calçadão Cel. Meira, bem ainda, sua recolocação 
no mesmo local. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu 
o à votação. O requerimento foi aprovado .por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 2). Discussão e votação do Requerimento nO 024/21 - 
autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Solicita à Presidência da Câmara, 
a aquisição de um veículo adaptado para cadeirante, para servir ao Legislativo 
Municipal. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
3). Discussão e votação do Requerimento nO 025/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Requer a convocação do Secretário Municipal de Saúde, 
Ricardo Leão, da Diretora de Vigilância Epidemiológica, Estela Dorini, e do 
Coordenador de Atenção Básica, André Enok Sawazaki, todos da Secretaria de 
Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os gastos efetuados no enfrentamento 
da pandemia do novo coronavirus, COVID-19, no município de Apiai. Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 
4). Discussão e votação do Requerimento nO 026/21 - autoria vereador Ari Osmar 
Martins Kinor - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre os precatórios 
municipais. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
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votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 5). Discussão e votação do Requerimento nO 027/21 - autoria vereadora 
Joseni Ribeiro Barbosa - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal, sobre 
nomeações, exonerações e contratações realizadas a partir de 01 de janeiro de 
2021. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 6). Discussão e votação do Requerimento nO 028/21 - autoria vereador 
Ricardo Dias de Pontes - Solicita informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre a 
contratação de empresa especializada para construção de obstáculos e sinalização 
nas vias públicas do Município de Apiaí, mediante convênio com o DETRAN/SP. 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 
7). Discussão e votação do Requerimento nO 029/21 - autoria vereador Ricardo 
Dias de Pontes - Solicitação informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre os motivos 
da interrupção dos serviços de expansão do sistema de iluminação pública no 
município de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimentp foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 8). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria de 
todos os vereadores, pelo falecimento do advogado CARLOS AUGUSTO 
DEPÉTRIS SANTOS MARTINS, popular GUTO. Depois de amplamente discutida, 
a senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores presentes. 9). Discussão e votação da 
Moção de Pesar de autoria de todos os vereadores, pelo falecimento do empresário 
MAURICIO BECKEDORSF COLOMBINI. Depois de amplamente discutida, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade 
dos senhores vereadores presentes. 10). Discussão e votação da Moção de Pesar 
de autoria de autoria dos vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e João Paulo Cordeiro 
de Lima, pelo falecimento do Sr. CORNÉLlO DE ANDRADE. Depois de 
amplamente discutida, a senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi 
aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 11). Discussão e 
votação da Moção de Pesar de autoria dos vereadores Joseni Ribeiro Barbosa e Ari 
Osmar Martins Kinor, pelo falecimento do senhor JOÃO MARIA DE PAIVA. 
Depois de amplamente discutida, a senhora presidente submeteu-o à votação. A 
moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 12). 
Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria do vereador Gilberto Carriel de 
Lima, pelo falecimento do senhor SANTINO ROSA. Depois de amplamente 
discutida, a senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores presentes. 13). Discussão e votação da 
Moção de Aplausos de autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, 
congratulando-se com o Deputado Estadual Edson Giriboni, pelo esforço e 
dedicação na aprovação do Projeto de Lei nO 376/2015, de sua autoria, que 
estabelece uma nova distribuição do repasse de ICMS aos municípios do Estado 
de São Paulo, com aumento do repasse aos municípios com menores receita per 
capita, menores indicadores sociais e maiores contribuições ambientais, que 
beneficiará em muito os municípios da região Sudoeste e do Vale do Ribeira. 
Depois de amplamente discutida, a senhora presidente submeteu-o à votação. A 
moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 11. USO 
DA TRIBUNA: Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que 
inicialmente cumprimentou todos os presentes, internautas e radiouvintes. O 
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vereador justificou a retirada da Indicação n? 053 de 2021, pois desde que foi eleito 
para representar os moradores de Apiaí tem procurado apresentar os melhores 
projetos, as melhores indicações, requerimentos e outras proposituras, contudo, 
como ser humano é passível de erro como qualquer um, razão que reconhece seu 
erro em apresentar indicação com o teor, pois muitos da sociedade não 
entenderam seu propósito. Disse que hoje espera ver quebrado o veto apresentado 
pelo prefeito municipal ao projeto de lei de sua autoria que considera 
estabelecimentos comerciais como serviços essenciais em Apiaí, com isso estariam 
imunes das restrições de funcionamento particularmente nesse período de 
pandemia mediante decretos tanto do governador como do prefeito municipal. 
Pediu ao Chefe do Executivo Municipal uma atenção especial no tocante à 
fiscalização da empresa que foi contratada para confecção das lombadas na 
cidade, pois no dia de hoje deparou-se com resíduos de petróleo sobra do material 
usado nas lombadas, sequer fizeram a retirada e limpeza das calçadas, gerando 
reclamação dos transeuntes, sendo que por cada lombada foi pago o valor de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), realizando a correta limpeza para não 
transformar a cidade num lixo. Ainda, o mesmo vereador pediu a atenção do chefe 
do executivo municipal quanto ao retorno das atividades letivas, pois estamos 
iniciando a retomada das aulas, o que exige atenção das autoridades locais. 
Enfatizou que o Colégio Cecilia Meireles está pedindo socorro, sendo que o ensino 
à distância não atende plenamente as necessidades dos alunos. Ainda, quanto a 
reivindicação do vereador André Luiz para que os servidores públicos que estão 
com o pagamento regularizado volte à cumprir a jornada integral de trabalho, 
argumentando que concorda com as colocações do vereador, pois entende não ser 
justo com os servidores da saúde que estão trabalhando numa jornada maior 
enquanto que os demais servidores municipais com meia jornada. Disse que os 
servidores do Legislativo Municipal a partir da próxima segunda-feira estarão 
retornando à jornada integral, sugerindo que tanto o Executivo como o Legislativo 
sejam igualados no tocante ao horário de funcionamento, pois já presenciou que 
pessoas saíram de outras cidades para resolver problemas na Prefeitura de Apiaí, 
regressam para suas cidades de mãos abanando ou procurar serviço hoteleiro na 
cidade, pois a Prefeitura não corresponde as necessidades dos usuários. O 
vereador ainda congratulou-se com o Maurinho, Secretário de Obras, que tem 
atendido com a maior presteza e atenção as reivindicações dos vereadores, pessoa 
humilde e prestativa. O vereador pediu que todas as indicações endereçadas 
fossem visitadas pelos' agentes da Secretaria de Obras, pois ao que parece as 
indicações e requerimentos apresentadas pelos vereadores e encaminhadas não 
tem sido objeto de nenhuma atenção, não tem observado os pedidos e não 
oferecem nenhuma resposta. Disse que já apresentou vários requerimentos que 
não tiveram sequer resposta, argumentando que está aguardando somente o 
decurso do prazo para que haja resposta e assim não ocorrendo, irá encaminhar 
uma notificação extrajudicial sobre o ocorrido e para firmar sua posição, em 
seguida irá tomar as medidas no âmbito judicial, através do Ministério Público para 
vêr satisfeito seus pedidos, quais assim o faz em nome da população que 
representa e acredita que, no mínimo, mereça uma resposta por parte dos agentes 
competentes. Disse que logo quanto tomou posse como vereador nasceu a idéia de 
buscar através da cooperação dos demais entes federativos, a disponibilização de 
um aparelho de tomografia para o Município de Apiaí, sendo que o hospital atende 
mais de 05 (cinco) municípios, lembrando de uma conversa que teve com o médico 
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Dr. Edson Orlando, que teria afirmado na conversa que se tivesse um aparelho de 
tomografia na cidade, as sequelas deixadas pelo AVe que sofreu teria sido menor, 
tendo o vereador despertado enorme preocupação, porque qualquer munícipe fica 
à mercê da precariedade do sistema de saúde. Afirmou que esteve reunido com o 
Diretor do Hospital, senhor João Sakô, que casualmente encontra-se prestigiando 
esta sessão, pediu a atenção do dirigente para buscar melhorias para o nosso 
Hospital, inclusive, parabenizou o administrador pelas idéias e projetos que procura 
desenvolver à frente do nosso hospital, notadamente melhoria da infraestrutura. 
Ainda, parabenizou o trabalho do vereador João Paulo, que há uns dois anos atrás 
fez um trabalho junto à deputada federal Rosana Vale, para sensibilizar as 
autoridades em disponibilizar para Apiaí esse aparelho de tomografia. Pediu aos 
vereadores para atender um pedido do Hospital, pois o Hospital de Apiaí é o 3° 
hospital classificado em termos de maternidade, sendo que o estabelecimento 
precisa de 03 (três) berços aquecidos, que irá melhorar o atendimento na 
maternidade, pedindo aos vereadores que conjuntamente faça um trabalho para 
conquistar esses equipamentos. Agradeceu a recepção do João Sakô, 
reconhecendo sua liderança e a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital. 
Ainda, o mesmo vereador, disse que apresentou requerimento pedindo a relação 
de materiais esportivos existentes no acervo do Departamento de Esportes, 
lembrando que participou da audiência pública para elaboração da LDO - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, cuja previsão é de R$ 300 mil reais por ano. Disse que 
existe projetos para melhoria do esporte, dentre os quais a renda mínima para 
manutenção dos atletas, mas que o orçamento estimado projeta um custo de R$ 25 
mil reais por mês, que teria que suportar a remuneração dos servidores da pasta, 
sobraria muito pouco para elevar o setor. Disse que a resposta dada pelo 
Departamento de Esportes quanto aos materiais esportivos, verifica-se poucas 
bolas de futebol de campo, de salão, não tem bolas de handebol e ainda falta o 
mínimo para manutenção da área de esportes, não busca a valorização do setor 
enquanto que há novos profissionais de educação física se formando e que estão 
engrossando as fileiras dos esportistas. Pediu melhorias para o Departamento de 
Esportes, pois o esporte irá trazer benefícios comuns à todos. Disse que na gestão 
passada houve iniciativas para trazer o SESI com capacitação de profissionais de 
educação física, recentemente manteve contatos com o pessoal do SESI para 
verificar o andamento do convênio entre Apiaí e a entidade, tendo obtido a resposta 
de que o convênio foi desfeito por falta de assinatura do responsável pelo esporte. 
Disse que irá procurar reativar o convênio que não representará gastos para o 
Município. Pediu apoio dos vereadores Alysson e Sandro para conjuntamente 
buscar trazer o SESI educação para nosso município. Usou da palavra o vereador 
Ricardo Dias de Pontes que saudou todos os vereadores, público presente, 
especialmente o administrador do Hospital Dr. Adhemar de Barros, João Sakô, e 
seu auxiliar Junior. Disse que através do deputado Frederico D'ávila, no ano 
passado, conseguiram uma verba para o hospital de Apiaí. O vereador disse que 
trava de longa data uma briga politica para o desenvolvimento das atividades do 
ITESP no município de Apiaí, sendo certo que no governo do ex-Prefeito Luciano 
andou mais de 40% (quarenta por cento) do esperado, mas nesse ano por 
intermédio da responsável Janaina caminha de maneira satisfatória. Disse que 
qualquer investimento depende da existência de matrículas nos Registros 
Imobiliários, adiantando que nos próximos dias haverá cerca da entrega de 30 
(trinta) títulos imobiliários no distrito do Lageado, o que irá facilitar muita a vida dos 
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proprietários. Além dos imóveis dentro do distrito, haverá a regularização de glebas 
rurais, que irá dinamizar investimentos na localidade. O vereador também disse que 
na época os vereadores conseguiram recursos para implantação e melhoria de 
iluminação pública no Lageado, Campininha da Boa Vista e Roncador, recursos 
destinados para essa finalidade. Dentro desse projeto estava contemplado os 
distritos, foi adjudicado para a empresa RDC. Disse que na época havia pendência 
com a Elektro para viabilizar investimentos na área, pois o Governo do Estado 
exige atendimento à certos requisitos. Ainda, o mesmo vereador abordou a 
ampliação da unidade básica de saúde do distrito do Lageado, recursos obtidos em 
parceria com o vereador André Luiz, mas que os recursos não foram suficientes 
para atender a necessidade de todos os serviços, mas que agora com recursos 
próprios da Prefeitura, o interino Ricardo Assis, determinou a retomada dos 
serviços de melhorias na unidade e no momento está na fase final com breve 
entrega. Também, disse que no tocante aos serviços do campo de futebol, adiantou 
que nesta semana está chegando uma tela especial de naylon para colocação no 
local, com retomada dos serviços e colocação de grama, também em breve será 
entregue. Disse que fica feliz com as noticias de que tudo que correu atrás agora 
está dando resultados, mostra da morosidade dos serviços públicos. Pediu que o 
prefeito quando assume tenha em mente os projetos. Disse que combate a inércia 
da administração, pois o administrador deve ter conhecimento dos instrumentos de 
planejamento orçamentário, não usar a prefeitura simplesmente como cabide de 
empregos, crie um parque industrial para gerar empregos e rendas, mitigando a 
idéia de que a prefeitura é um cabide de empregos. Disse que é o segundo 
vereador que mais trouxe recursos para o município de Apiaí, com mais de R$ 2 
milhões de recursos conquistados, além de mais de R$ 700 mil reais para as obras 
no campo. Disse que tem contribuído com o desenvolvimento do município, apesar 
de reconhecer seus defeitos e erros, apesar de os políticos em geral por vezes 
trilhar caminhos não bem compreendidos pelos seus representados, que acaba por 
fazer julgamentos errôneos. Disse que é importante a população ter conhecimento, 
pois muitas pessoas estão cobrando recursos para Apiaí, mas que a realidade é 
que trouxe vários recursos para Apiaí. Disse que além de investimentos feitos pela 
Prefeitura, também trouxe recursos para o Lar Fraterno São Vicente de Paulo, com 
recursos através do deputado Dr. Ulysses Tassinari, hoje destravados pelo atual 
deputado Frederico D'ávila, motivo de orgulho e mostrar para a população 
resultados do trabalho. Registrou novamente que é o segundo vereador que mais 
trouxe recursos para Apiaí desde sua existência, sendo que por seu intermédio 'as 
coisas realmente acontece'. Finalizou seu discurso enaltecendo as conquistas. 
Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de Lima que cumprimentou os 
presentes, vereadores, diretor do hospital João Sakô e demais participantes. 
Parabenizou o deputado estadual Edson Giriboni pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo na ALESP, deputado atuante, sempre olhando por Apiaí e toda a 
região, tendo certeza que desta vez não somente Apiaí, mas toda a região do Alto 
Vale irá reconhecer ainda mais o seu trabalho na região, argumentando que muitas 
vezes temos que perder para reconhecer a importância de um deputado para a 
região, pois nos anos de 2019 e 2020 a população de Apiaí sofreu com sua falta 
para nos representar, mas graças à Deus teve a oportunidade de voltar à ALESP, 
com satisfação pelo seu trabalho. O vereador disse que a SP.165 Apiaí-Iporanga, 
tem sido uma luta para melhoria da estrada, atribuindo ao deputado federal Samuel 
Moreira, a culpa pela retirada dos recursos para asfaltamento da estrada, sendo 
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que na época o Dr. Emilson era prefeito, o deputado interferiu para deslocar os 
recursos para asfaltamento da estrada em São Miguel Arcanjo e outra metade para 
Iguape. Agora, fica postando que está ajudando Apiaí, mas muitos eleitores de 
Apiaí não sabe que o deputado Samuel Moreira conseguiu tirar o dinheiro da 
estrada para levar para São Miguel e Iguape, sendo que a população deve saber 
dessas coisas para definir seu voto nas eleições do ano que vem. Pediu ao prefeito 
que autorize a iluminação da escadaria entre os Bairros Cordeirópolis-Nosso Teto, 
onde reina escuridão e com a colocação de luminárias no local, além de recuperar 
o trajeto da Rua Copacabana que está intransitável, pedindo a atenção do prefeito 
e do secretário de obras.D vereador ainda pediu ao prefeito que dê uma solução 
sobre o concurso realizado no ano passado, mediante homologação ou 
cancelamento, pois o concurso está suspenso e sem respostas à população e aos 
candidatos que pagaram suas inscrições, fizeram as provas, lograram êxitos nas 
vagas disponíveis e hoje com expectativa do emprego concursado, mas ansiosos 
quanto à indefinição do certame, sem saber se haverá cancelamento ou 
homologação. No caso de cancelamento que devolva pelo menos o valor da 
inscrição, pois mesmo não tendo sido nesta gestão, mas pelas circunstâncias, cabe 
ao atual prefeito decidir pela homologação ou cancelamento. Também, pediu ao 
prefeito, através do secretário Mauro, que seja concluída os serviços na Vila Nova 
Esperança, serviços que depende de finalização, pedindo maior rapidez, 
eliminando um problema a mais na cidade. Ainda, discorreu sobre a apresentação 
de um projeto de lei que irá apresentar para que se faça campanha e divulgue a 
importância e mais oportunidade ao idoso para tomar a vacina pneurnoza, 
importante para o idoso, apesar da vacina não ser barata, mas que tem à 
disposição no Posto de Saúde, contudo, não é divulgada de acordo com sua 
importância. Disse que irá apresentar esse projeto para obrigar a divulgação, ter 
uma semana para vacinação da vacina, pois essa vacina irá imunizar contra-23 
bactérias que provoca a pneumonia, a principal doença respiratória que pode levar 
a pessoa à óbito, sendo que com a vacina estará imunizado. Disse que apesar do 
sistema de saúde ter disponível essa vacina não tem a divulgação que merece e 
muitos ficam alheios a essa possibilidade, sendo que através do projeto de lei irá 
instituir uma semana de vacinação e conscientização dessa vacina, pois se 
tivéssemos tido essa vacinação em massa no ano passado e que contraíram a 
pneumonia, poderia ter sido evitado tais óbitos. Recomendou as pessoas com mais 
de 60 anos que fiquem atentos para tomar essa vacina que estará resguardado de 
bactérias. Adiantou que em breve os vereadores estarão debatendo o veto do 
prefeito contra o projeto de lei apresentado pelo vereador Paulo Tsujimoto, 
tornando vários ramos de comércio como essenciais no seu funcionamento, 
pedindo aos vereadores que se posicione contra o veto, reconhecendo a 
importância do comércio, com geração de impostos e empregos, sugerindo aos 
vereadores que apoie o comércio e seja contrário ao veto. Usou da palavra o 
vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os presentes. 
Disse que esteve visitando o Dr. Alfredo, Diretor do DER de Itapetininga, pedindo a 
implantação de lombadas na altura do Bairro Pinheiros 2, sendo que na gestão 
passada iniciou um trabalho na busca de se implantar esses instrumentos para 
inibição do trânsito, previsto para instalar três lombadas na SP.249, que atravessa 
o Bairro Pinheiros, com previsão de entrega na próxima semana, inclusive, com 
pedido conjuntamente com o vereador João Paulo para colocação de mais duas 
lombadas na Av. Castelo Branco, para evitar acidentes naquela via de intenso 
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trânsito. Agradeceu ao Prefeito e Secretário de Obras pela recuperação das ruas 
do Bairro Pinheiros 2, que também recebeu serviços de limpeza dos córrsqos e das 
margens das ruas. Pediu ao Prefeito também que dê continuidade nos serviços de 
recuperação das ruas do bairro Pinheiros, sugerindo a estipulação de um 
cronograma para execução de serviços que exige máquina patrol, lembrand~ que 
serviços de roçada foram iniciados e não terminados, abandonando ~ serviço e 
partindo para outros bairros. Pediu um cronograma e que os serviços sejam 
terminando antes de partir para outras localidades, mencionando a necessidade de 
efetuar a limpeza dos CDHUs 1, 2 e 3. Sugeriu à todos os vereadores que se 
irmane para buscar recursos em prol do Hospital, pois o Governo Estadual diminuiu 
repasses na ordem de R$ 108 mil mensais, pedindo a união dos vereadores para 
interceder junto aos deputados para recompor os valores. Agradeceu ao hospital 
pelo atendimento que teve durante sua internação nos dias que ali esteve, 
recebendo um ótimo atendimento, congratulando-se com os gestores daquele 
estabelecimento e colocando-se à disposição para buscar recursos à favor da 
entidade. Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que saudou todos os 
presentes. O vereador fez um apelo aos membros das comissões da Casa, pedindo 
um pouco de esforço dos pares na tramitação do projeto de lei que trata sobre o kit 
contra a Covid, apelando para que após a leitura dos projetos busque imprimir 
maior celeridade nos projetos e viabilize sua apreciação no Plenário. Pediu um 
olhar mais atento na tramitação das matérias. Em relação aos esforços do 
deputado Edson Giriboni, disse que um assunto que desperta sua atenção é o fato 
de que a estrada Apiaí-Iporanga é dividida até os limites dos municípios de Apiaí e 
Iporanga, sendo que Iporanga cabe ao DER de Registro e de Apiaí cabe ao DER 
de Itapetininga. Essa divisão gera algumas injustiças, citando como exemplo o fato 
de que a estrada a partir da divisa dentro de Iporanga recebeu investimentos de 
mais de R$ 5,9 milhões. Criticou essa divisão, pois não tem cabimento órgãos 
separados dentro de uma mesma máquina que é o governo estadual. Congratulou 
se com a intervenção do deputado Giriboni que pediu a realização de serviços em 
toda a extensão da estrada. O vereador fez um apelo ao Prefeito e seu 
Departamento Juridico para não penalizar o comerciante que não conseguirá pagar 
o IPTU na metade do ano, pedindo a prorrogação do prazo para pagamento até o 
final do ano. Usou da palavra o vereador Alysson Franco Garcia de Lima que 
saudou todos os presentes, funcionários da Casa, internautas. Iniciou sua fala, 
agradecendo a presença do senhor João Sakô e Junior, que trouxeram uma 
demanda do Hospital. Pediu à presidência que oficiasse os municípios vizinhos, 
através de seus prefeitos e presidentes de câmaras, para que façam gestão junto 
ao Governo do Estado, para recompor os repasses nos valores anteriormente 
concedidos ao Hospital. Disse que o objetivo maior, principalmente neste momento, 
é salvar vidas. Agradeceu a paciência do senhor João Sakô que participa desta 
sessão até esse momento. O vereador discorreu sobre a importância da aprovação 
do Projeto de Lei nO 223 de 2021, que trata sobre o aumento das vagas do MDI, 
que visa corrigir essa injustiça. Também concordou com as palavras do vereador 
que o antecedeu Ari Kinor, pedindo maior agilização nos trabalhos da comissão. 
Disse que ambos os projetos tem sua reconhecida importância, pois a criação de 
mais vagas para incorporação dos MDls que hoje estão abrigados em contratos de 
trabalho passarão à integrar como efetivos. Pediu a colaboração dos servidores da 
Casa e dos vereadores para agilizar a tramitação das proposituras. Disse que os 
vereadores, mesmo tendo seus compromissos, devem priorizar o tempo para 
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cuidar dos assuntos afetos à população. Disse que a cobrança dos vereadores no 
tocante a falta de respostas aos requerimentos apresentados, quer compreender 
que alguns assuntos dada sua complexidade exige maior tempo, todavia, fez um 
requerimento sobre a cesta verde, sendo que o Secretário Clayton Constantino [á 
respondeu de forma satisfatória, pois com o PA - programa de aquisição direta de 
produtos locais, na época em que foi Secretário de Promoção Social, no governo 
do ex-prefeito Ari Kinor, esse programa girava em torno de R$ 5 milhões de reais, 
sendo que no inicio era de R$ 1,5 milhão e posteriormente com o recadastramento 
chegou no final do mandato do prefeito alcançou R$ 5 milhões, beneficiando as 
pessoas carentes e sobretudo o comércio local. Depois com a posse do governo 
Michel Temer diminuiu significativamente esse valor, hoje em torno de R$ 100 mil 
reais, hoje disponibilizado no distrito de Araçaiba em parceria com ONG de atuação 
no distrito. Fez um apelo para que a Secretaria de Educação disponibilize mais 
produtos da cesta verde e menos produtos industrializados, mesmo que o produto 
vegetal se perda mais rápido, mas a verdade é que o PNAE priorize o trabalhador 
rural e o município faça ações para adquirir produtos diretamente do produtor, 
ajudando-o particularmente neste momento em que estamos vivendo. Também, 
disse que ele na companhia do vereador Paulo Tsujimoto fizeram duas indicações 
à favor do distrito mais distante da cidade, ou seja, o distrito de Palmitalzinho, uma 
pedindo patrolamento e cascalhamento e outra pedindo iluminação pública, visando 
atender bairros adjacentes como Xuxeva, Campo Grande e Campininha da Boa 
Vista, que precisa de ações efetivas no intuito de minimizar problemas ali 
existentes. Disse que na localidade há empreendedores que gera riquezas e 
rendas para àquela comunidade. Lembrou que nesta semana houve audiência para 
debater o PPA, que sintetiza o planejamento para os próximos anos, além de 
discutir a LDO de 2022, contudo, chamou a atenção além do valor do orçamento 
em torno de R$ 72 milhões. Antecipou seu pronunciamento devido ao adiantado da 
hora. Usou da palavra o vereador Luiz Antonio da Silva que registrou um fato que 
lhe chamou a atenção que foi a colocação de uma placa de investimentos na 
estrada Apiaí-Iporanga, denominado 'Vale do Futuro', mas que não descreve a 
quilometragem dos serviços. Também parabenizou todos os trabalhadores pelo Dia 
do Trabalhador que será comemorado no próximo dia 01 de Maio, esperando dias 
melhores. Mediante requerimento do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, 
pedindo a dispensa do intervalo regimental, que foi anuído pelos demais pares, 
dispensou o intervalo regimental. Após, verificada a presença dos senhores 
vereadores constatou-se o comparecimento dos mesmos vereadores presentes na 
primeira fase da sessão número é suficiente para deliberar sobre as matérias 
constantes da Ordem do Dia. 111. ORDEM DO DIA. ITEM UM: Discussão e votação 
do Veto total aposto ao Projeto de Lei nO 209 de 2021, que "Reconhece como 
essenciais para a população de Apiaí, as atividades desenvolvidas por academias, 
comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, dentre outras que 
especifica". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O Veto foi rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores. A Sra. 
Presidente declarou derrubado o Veto. IV. Em fase de explicação pessoal: Os 
vereadores inscritos pediram a desistência de usar da palavra nesta fase. Nada 
mais havendo à tratar, a senhora presidente encerrou a presente sessão. 
Convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no 
dia 13 de Maio de 2021, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte e 
duas horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei 
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lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor 
Presidente. 
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