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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021. 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (13/05/2021), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 6a Sessão Ordinária, do 1° período, da 1a 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 OS MAR MARTINS KINOR, GILBERTO CARRIEL 
DE LIMA, JOANI CAMARGO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, 
JOSENI RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, PAULO SEITI 
FERREIRA TSUJIMOTO, RICARDO DIAS DE PONTES e SANDRO MARCIO 
COSMO. Constituído o número legal, o senhor presidente declarou sob a proteção 
de DEUS aberta a sessão. 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 5a Sessão Ordinária, do 1° 
período, da 1a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 29 de Abril de 
2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes 
matérias: PROPOSITURAS: a) PROJETOS DE LEI: 214/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui a Semana Municipal de Artes e dá outras 
providências"; 217/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - "Dispõe sobre a 
disponibilidade gratuita de kits medicamentos para o tratamento precoce da Covid- 
19 na rede SUS do Município de Apiaí; 218/21 - autoria vereador Luiz Antônio da 
Silva - "Dá a denominação de RUA BENJAMIM ROSA DE OLIVEIRA, a via 
pública sem nome, localizada entre os bairros Cordeirópolis-Palmital"; 223/21 - 

"""'. autoria Prefeito Municipal - "Amplia a quantidade de cargos de Monitor de 
Desenvolvimento Infantil - MDI, previsto no Quadro do Magistério Municipal e dá 
outras providências"; 225/21 (Substitutivo) - 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"; 226/21 - autoria 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre a imunização de idosos 
com a vacina contra a pneumonia, na rede pública de Saúde do Município de 
Apiaí"; 227/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para e elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2022 e dá outras providências"; 228/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Apiaí/SP, para o qua?~iênio ?e 
2022/2025 e dá outras providências"; 229/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - "Institui no âmbito do sistema municipal de ensino o "Programa Escola 
Sem Partido"; b) PROJETOS DE RESOLUÇÃO: 004/21 - autoria Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Apiaí - "Revoga o artigo 111, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Apiaí"; c) PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVO: 001/21 - 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre concessão de Título 
de Cidadania à senhora ELZA DIAS DE PONTES"; d). REQUERIMENTOS: 
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030/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Solicita informações ao 
Sr. Prefeito Municipal e ao Demutran, sobre o custo unitário dos obstáculos 
edificados nas vias públicas de Apiaí; 031/21 - autoria vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre a situação 
dos empréstimos consignados aos servidores da Prefeitura Municipal de Apiaí; f) 
MOÇOES: Moção de Apelo de autoria de todos os vereadores, manifestando apoio 
à aprovação do Projeto de Lei nO 2564/2020, que visa instituir o piso salarial 
nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e 
da Parteira; Moção de Pesar de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, 
pelo falecimento da senhora JURACI DE ALMEIDA MADUREIRA; g) 
INDICAÇOES: 063/21 - autoria vereadores Alysson Franco de Lima Garcia e 
Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal e ao Demutran, que 
proceda a instalação de placas indicativas (orientação/regulamentação), no 
entroncamento de acessos aos Bairros Conceição do Herval, Roncador, Lageado 
de Araçaiba e município de Barra do Chapéu, bem como, num ponto na altura do 
Sitio do Nilson, próximo de Conceição do Herval; 064/21 - autoria vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a utilização da emenda 
no valor de R$ 250 mil reais, originária do deputado federal herculano Passos, já 
disponibilizado ao Municípo de Apiaí, para dar continuidade ao programa de 
fornecimento do chamado "kit lanche", aos pacientes em viagens para fora do 
município; 065/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, a realização de serviços de recuperação, mediante patrolamento 
com cascalhamento da Rua Nelson Pelegrina (antiga Ponte de Tábua), saindo da 
SP.165, nesta cidade; 066/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal, promova serviços de recuperação das condições 
da Rua 7 (localizada atrás da ADRA e Escola Rosária Januzzi), mediante serviços 
de patrolamento e cascalhamento, nivelando-se o leito da via pública para o fim de 
viabilizar serviços da rede de abastecimento de água, no Bairro Palmital, nesta 
cidade; 067/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, mediante parceria com a Prefeitura de Barra do Chapéu, 
empreenda serviços com a finalidade de alargar uma ponte existente no Bairro 
Xuxeva, estrada de Palmitalzinho-Barra do Chapéu, na divisa de municípios; 
068/21 - 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 de Palmitalzinho e bairros adjacentes como Butiá, Campo Grande, 
Xuxeva, Campininha da Boa Vista entre outros, mediante patrolamento e 
cascalhamento; 069/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, determine a recuperação das condições das seguintes estradas: 
vicinal partindo da SP.249 até Palmitalzinho, Estrada dos Quatis, ruas do distrito do 
Lageado, ruas e estradas de acesso ao Bairro Barro Branco, Campininha da Boa 
Vista e Palmitalzinho, mediante serviços de patrolamento e cascalhamento; 070/21 
- autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, ao 
Secretário Municipal de Agricultura e à Senhora Presidente da Câmara, para que 
essas autoridades promovam gestões junto ao Ministério da Agricultura e 
Abastecimento - MAPA, pleiteando a inclusão do município de Apiaí no Plano de 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), desenvolvido pela Embrapa e 
parceiros; 071/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, o provimento dos cargos de Diretor de Turismo e Assessor de 
Turismo, cargos vagos na estrutura da Prefeitura Municipal de Apiaí. Após, por 
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ordem da senhora Presidente foram submetidos à deliberação as matérias sujeitas 
à apreciação na fase do Expediente: 1). Discussão e votação do Requerimento nO 
030/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Solicita informações ao 
Sr. Prefeito Municipal e ao Demutran, sobre o custo unitário dos obstáculos 
edificados nas vias públicas de Apiaí. 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 
031/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - Solicita informações ao 
Sr. Prefeito Municipal sobre a situação dos empréstimos consignados aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos senhores vereadores. 3). Discussão e votação da Moção de 
Apelo de autoria de todos os vereadores, manifestando apoio à aprovação do 
Projeto de Lei nO 2564/2020, que visa instituir o piso salarial nacional do 
Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. A 
moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 4). 
Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria do vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima, pelo falecimento da senhora JURACI DE ALMEIDA 
MADUREIRA. 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, cumprimentando todos os presentes, aqueles que acompanham pelas 
redes sociais, saudando especialmente a presença da vereadora Edna, da Câmara 
Municipal de Barra do Chapéu. Disse que tem apresentado vários requerimentos, 
sendo um em especial sob o nO 014 de 2021, aprovado na sessão ordinária no dia 
25 de março último, através do qual pede informações sobre a relação e valores de 
imóveis alugados pela municipalidade. Disse que pediu ao Departamento Juridico 
da Casa que procedesse a uma Notificação Extrajudicial para que expirado o prazo 
de 05 dias sem resposta, irá ingressar com ação judicial correspondente, pois 
entende que prestação de informação é essencial para o exercício da vereança. 

___ . Transmitiu um recado ao prefeito interino, alegando que o prefeito Ricardinho tem a 
obrigação de cumprir com todos os compromissos, pois viu nas redes sociais um 
vídeo em que este diz "não ter compromisso com nenhum vereador", contudo, a 
verdade é que todos tem compromisso um com o outro e com a população. Disse 
que confiou nos compromissos assumidos pelo prefeito interino quando ele e outros 
vereadores se uniram em torno de um projeto comum. Disse que as palavras do 
prefeito interino fere a confiança dos vereadores, pois ele foi um vereador escolhido 
para cumprir um mandato tampão enquanto não se realize as eleições para 
preencher os cargos majoritários vagos. O vereador disse que apresentou 
indicação para que o prefeito faça o provimento dos cargos de Diretor de Cultura e 
Turismo, esperando que a nomeação recaia sobre uma pessoa comprometida com 
o bem comum, sugerindo a indicação do cidadão José Camilo, que já está 
engajado com o departamento. O mesmo vereador disse que viu as reclamações 
do Diretor do Esportes, senhor Biro, que alegou que a atual gestão não está 
pensando na valorização do esporte, mas que, segundo o orador, oportunamente 
fará um trabalho voltado à este setor, pois não se esqueceu em nenhum momento 
da área que constitui sua experiência profissional e de vida. Disse que está 
buscando recursos através de autoridades estaduais e federais, no intuito de 
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incentivar ações na área do esporte, inclusive, propõe a formação de conselhos de 
esporte e de cultura com vistas ao desenvolvimento das áreas. Pediu ao Chefe do 
Poder Executivo que nas remessas de projeto de lei encaminhe todos os anexos e 
minutas, pois a Comissão de Constituição, Justiça e Redação não se admitirá a 
tramitação de projetos que estejam com falta de documentos. O mesmo vereador 
disse que no ano de 2013 foi apresentado um projeto e devidamente sancionado 
pelo prefeito Ari Kinor, na época, que estabelece um prazo de 48 horas para que as 
concessionárias de serviço público, à exemplo da Sabesp, faça os consertos de 
valas e buracos abertos nas vias públicas da cidade, sob pena de autuação por 
parte da fiscalização municipal. Disse que a restauração das vias públicas não 
estão sendo feitas na forma do estabelecido na legislação. Pediu a intercessão do 
vereador Bicudo junto à Sabesp para regularizar esse estado de coisas. Também, 
disse que está averiguando a veracidade ou não da informação de que cada 
lombada construída custa em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
que na sua avaliação é um valor exagerado, um verdadeiro absurdo, inclusive, 
disse que no dia de hoje foi construída uma rotatória com um custo e que foi 
desmanchada porque o projeto estava errado. Pediu que a engenharia da prefeitura 
faça os cálculos de maneira correta e "não brinque com nosso dinheiro". Ainda, o 
mesmo vereador pediu que o prefeito mande maquinas para arrumar ruas e 
estradas do distrito do Palmitalzinho, bem como, determine idênticos serviços de 
correção das ruas da Vila Santa Terezinha. O vereador pediu e convidou que todos 
os vereadores participem de uma reunião com o Secretario Municipal de Saúde, 
Ricardo Leão, que comparecerá na câmara para oferecer esclarecimentos sobre 
todos os recursos recebidos e gastos no combate ao Covid-19. Desejou boa sorte 
aos candidatos à prefeito e vice-prefeito, augurando boa sorte aos concorrentes. 
Usou da palavra o vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou 
todos os presentes. O vereador afirmou que diante dos transtornos sobre a 
implantação de melhoria na sinalização viária, horizontal e vertical, além da 
construção de rotatórias e lombadas na cidade e bairros, alegou que provavelmente 
teremos problemas quanto a instalação de semáforos, todavia, parabeniza os 
esforços e comprometimento da equipe do Demutran, alegando que a cidade está 
bem sinalizada, pois antes não tinha recursos e os agentes do Demutran fizeram a 
recuperação de placas de sinalização para recuperar as placas. Disse que a equipe 
liderada pelo Noel, tem feito um trabalho excepcional, inobstante a falta de recursos 
públicos. Disse que a cidade está bem sinalizada, parabenizando novamente a 
equipe do Demutran, na pessoas do Vanderlei, do Rubens Lemischa, do Adilson 
Lima, toda a equipe que vêm lutando pelo desenvolvimento do município. Disse 
que a obtenção desses recursos foi através de um projeto elaborado pelo próprio 
Demutran, reconhecendo que há erros e acertos, mas ressalta que há mais acertos 
e tem sido notório o progresso na área. Disse que os pequenos erros no projeto, à 
exemplo da dimensão da rotatória, tendo o orador sido aparteado pelo vereador 
Luiz Antonio da Silva que afirmou que alguns locais ficaram sem lombada, 
instrumento considerado essencial no controle do tráfego de veículos automotores 
pelas ruas da cidade. Na sequência, o vereador Sandro Cosmo, aparteou para 
dizer que esse montante de recursos deveria ser usado em parte para trazer u~ 
engenheiro de tráfego para elaborar um projeto que correspondesse as 
expectativas dos usuários. O vereador André Luiz Rodrigues de Souza rec,o~heceu 
o mérito da equipe do Demutran, salientando o trabalho do Noel, do Helio e de 
outros da equipe. Disse que as críticas tem sido injustas, pois os erros podem ser 
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corrigidos no futuro. O vereador Luiz Antonio da Silva aparteou para dizer que 
esteve conversando com os agentes de Demutran, ponderando-Ihes sobre alguns 
erros como por exemplo a instalação de um semáforo na Av. Leopoldo Leme 
Werneque que na sua avaliação seria desnecessário. O vereador ratificou os 
cumprimentos à equipe do órgão de trânsito pela excelência e qualidade dos 
serviços, reconhecendo a existência de algumas criticas no tocante a espessura 
das lombadas, mas ressaltou que as medidas são padrão editadas por normativo 
do Detran e Denatran, não tendo como o Município fugir do padrão. O vereador em 
conjunto com o vereador João Paulo pediram mais duas lombadas na Av. Castelo 
Branco, que apesar da existência de várias lombadas ainda falta esses 
equipamentos. O vereador criticou os vídeos divulgados pelo prefeito interino de 
irresignação, pois tem mostrado que não aceita criticas. Sugeriu ao prefeito que 
acate as criticas e elogios com tranquilidade, pois são exemplos da convivência 
democrática. Disse que ele mesmo recebe criticas sobre a realização de serviços 
pessoalmente, como limpeza, roçada e conservação dos espaços e vias públicas, 
mas que recebe como manifestações naturais e procura filtrar as criticas e elogios, 
sem se deixar abalar por isso. O vereador Alysson aparteou para dizer que quando 
o vereador não faz o serviço 'a população diz: onde está o vereador que não faz 
nada .... '. Retomou a palavra o vereador André Luiz para pontuar que as 
autoridades eleitas devem aceitar com naturalidade. Usou da palavra o vereador Ari 
Osmar Martins Kinor que saudou todos os presentes, especialmente a presença da 
vereadora Edna, do município de Barra do Chapéu. Lembrou que no seu primeiro 
mandato como vereador fazia exatamente o que a vereadora de Barra do Chapéu 
está fazendo, ou seja, visitas as câmaras de vereadores da região para 
acompanhar os trabalhos dos vereadores e com isso aprender com os colegas de 
cidades vizinhas. O vereador disse que tanto a PPA quanto a LDO serão 
submetidos à audiências públicas, convidando todas as pessoas para que pudesse 
comparecer para debater essas ferramentas de planejamento. Ainda, o mesmo 
vereador convidou os candidatos à prefeito e vice-prefeito participasse das 
audiências e opinem sobre as ações contidas no PPA e na LDO, pois hoje estamos 
diante de um prefeito interino, mas os candidatos para ocupar cargos na prefeitura 
venham participar das audiências que serão realizadas. Instou a presidente 
vereadora Joseni, candidata à vice na chapa do Anderson Roza, vereador João 
Paulo que apoia o candidato Passoca, para que convide os candidatos para 
participar dessas reuniões. O vereador disse que a participação dos candidatos é 
muito importante ou envie representantes para debater com os vereadores sobre a 
LDO e PPA. O orador indagou o vereador Paulo Tsujimoto se a indicação para 
prover os cargos não estariam ocupados na atual administração, obtendo a 
resposta de que os cargos estão vagos. O vereador disse que tomou conhecimento 
de que os cargos de Assessor Cultural e Administrador do Centro Cultural estão 
ocupados, mas que o Diretor de Cultura está desocupado, mas que a orientação da 
equipe jurídica da prefeitura é que não poderia contratar ante a impossibilidade 
legal de assim fazer. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de Pontes que 
saudou todos os presentes. Saudou todos os ouvintes pela internet e 
especialmente a vereadora de Barra do Chapéu. O vereador discorreu sobre uma 
sequência de trabalhos que estão sendo executadas na zona rural. Depois de 
quase cinco meses paralisados por causa da pandemia, na data de hoje chegou na 
obra do campo de futebol do distrito de Lageado, o alambrado que já está sendo 
instalado nas laterais do estádio e posteriormente serão plantadas a grama e 
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colocação de grades. Parabenizou o atual prefeito pela disposição e consideração 
com os moradores do distrito de Lageado. O mesmo vereador fez um apelo ao 
prefeito municipal para manter aberta as portas da unidade de saúde do distrito de 
Lageado até a chegada do veículo que faz o transporte dos pacientes entre o 
distrito até o Posto de Saúde Central, Casa de Apoio, para tomar o veiculo que faz 
o transporte para fora do município em locais de atendimento referência para os 
problemas de média e alta complexidade. Disse que o ex-prefeito Luciano Polaczek 
não permitia o fechamento do Posto de Saúde, principalmente nas épocas de frio 
característico de nosso município. O vereador emendou para dizer que, na 
verdade, há necessidade de colocação de um servidor que ficaria com o encargo 
de aguardar a chegada do veiculo que faz a baldeação entre os postinhos de saúde 
até a sede da cidade, abrigando esses pacientes no recesso de cada unidade, 
onde poderão ficar assistindo televisão acomodados no conforto das instalações e 
ficar no aguardo do veículo. Ainda, o vereador pediu desculpas ao Secretário de 
Obras Mauro, pelas criticas desferidas e pressão para execução de serviços, mas 
reconhece que a situação financeira da prefeitura é bastante precária e isso não 
permite o andamento de obras e serviços na forma desejada. Também, o mesmo 
vereador parabenizou os professores e monitores de ensino, bem como 
parabenizou a gestão do vereador Alysson na solução do problema que enfrentava 
os monitores de desenvolvimento infantil, cuja solução será dada na data de hoje. 
O vereador ainda disse que a Casa está recebendo para leitura e posterior análise 
no seio das comissões, o projeto do Plano Plurianual de Investimentos, que é um 
plano diretor dos investimentos programados para os próximos anos, mas é 
fundamental a participação da sociedade na condução do plano, envolvendo-se na 
discussão dos problemas e fiscalização no seu cumprimento. Disse que o Plano 
Diretor é a base de tudo, não tem como fazer o município andar se não tivermos 
um plano que dê respaldo ao desenvolvimento tão necessário. Disse que tem 
participado ativamente das discussões em torno do Plano Diretor, cujo instrumento 
é disponibilizado pelo site do Governo Federal. Recomendou que o futuro dirigente 
municipal observe essa ferramenta e use para atrair investimentos, cuidando da 
documentação necessária como requisito para formalização de novos convênios, 
tendo como lição de casa a CND em dia para que Apiaí volte à crescer e andar nos 
trilhos. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de Lima que 
cumprimentou todos os presentes, pedindo permissão para falar da própria mesa, 
no que foi autorizado. Cumprimentou a vereadora do vizinho município de Barra do 
Chapéu, vereadora Edna. Disse que não poderia deixar passar em branco um dia 
importante para os trabalhadores da saúde, pois na data de ontem foi comemorado 
Dia de uma das principais profissões do setor de saúde, que é o Dia do Enfermeiro, 
classe da enfermagem que tem papel destacado na área. Pediu que se registrasse 
em ata parabéns pela data, reconhecendo o trabalho desta categoria no 
salvamento de vidas, uma das classes que mais tem sido exigido em particular 
neste momento de pandemia que atravessamos. Disse que esteve acompanhando 
os funcionários da Prefeitura, que trabalharam na Vila Esperança, colocaram o 
trilho no bueiro e motivo de satisfação para toda comunidade, agradecendo ao 
Prefeito, ao Secretário e aos funcionários da Prefeitura que trabalharam no local 
mesmo sob chuvas e garoa. Pediu ao Prefeito e ao Secretário de Obras Mauro, 
que dê continuidade nos trabalhos de recuperação e manutenção do lajotamento 
da Rua David Carlos Macknight, no Jardim Paraiso, ações realizadas pelo pessoal 
da própria Prefeitura e que não está gerando custos à municipalidade, mas que 
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depende de sua continuidade, pelo menos, até a altura da casa do senhor Estênio. 
Disse que o trabalho teve inicio na altura da Escola Cecilia Meireles e na sua 
opinião deve se estender até encontrar com o recapeamento parcial com massa 
asfáltica feito na mesma rua, próximo da casa do senhor Estênio, que na sua visão 
será solucionado o problema. Disse reconhecer que muitas ruas estão estragadas, 
mas os funcionários estão trabalhando naquela rua e pede o bom senso do prefeito 
e do secretário de obras e dê continuidade aos serviços até o limite de divisas com 
o recapeamento já feito. O vereador Professor Alysson ante o adiantado da hora 
retirou sua inscrição e pediu a dispensa do intervalo regimental. Na sequência usou 
da palavra o vereador Sandro Mareio Cosmo que cumprimentou todos os 
presentes, saudando especialmente a presença da vereadora Edna, da Câmara 
Municipal de Barra do Chapéu, que por sua vez também parabenizou os 
profissionais da saúde, especialmente os agentes da enfermagem, pelo trabalho 
excepcional que tem realizado em prol da população nestes tempos de pandemia. 
O vereador também estendeu seus cumprimentos à todos os profissionais de 
saúde que estão à frente do combate da Covid-19, pessoas que não estão sendo 
vistas mas que são essenciais no enfrentamento da doença. Outra categoria que 
merece elogios também são os motoristas de caminhão que estão levando o 
alimento para nossas mesas, transportando nossas riquezas e abastecendo nossos 
lares, enfrentando toda sorte de perigo e adversidades. O vereador fez menção 
especial aos caminhoneiros que fazem o transporte do produto de maior grandeza 
na economia local, que é o transporte do cimento e da produção agrícola local, 
responsáveis por girar nosso ciclo econômico. Disse que esteve em visitação ao 
bairro Conceição do Herval e verificou pessoalmente que boa parte da iluminação 
está com lâmpadas queimadas, acionou o departamento da Prefeitura na busca de 
uma solução para o problema, ratificando que espera obter uma resposta e ações 
saneadoras por parte do órgão responsável. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva, Bicudo, que disse prestar uma singela homenagem à sua mãe 
nesta cidade de Apiaí, dona Maria que é sua sogra mas ocupa no seu coração 
papel de sua mãe pelo carinho e afeto mútuo, que comemora 93 anos de idade no 
dia de hoje. Disse que foi a primeira moradora do Bairro Santa Barbara, ela e seu 
marido foram os pioneiros em construir o primeiro imóvel no bairro Santa Bárbara, 
pedindo proteção divina e que seus dias se prolongue por muitos anos. Mediante 
requerimento do vereador Professor Alysson, 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: Antes de iniciar o processo de votação, à 
requerimento do vereador Sandro Marcio Cosmo, foi solicitada vistas do Projeto de 
Lei nO 214/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui a Semana 
Municipal de Artes e dá outras providências". A senhora presidente submeteu-o à 
votação. O requerimento de vistas foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. A presidente determinou que o processo fosse entregue ao 
vereador e que retornasse à pauta na próxima sessão. ITEM DOIS: D!scus~ãO e 
votação do Projeto de Lei nO 217/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - 
"Dispõe sobre a disponibilidade gratuita de kits medicamentos para o tratamento 
precoce da Covid-19 na rede SUS do Municlpio de _Apiaí. D~pois d.e amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-o a votaçao. O projeto fOI aprovado por 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 6aSessão Ordindária 2021. 

SESSÃO: 7a Sessão Ordinária 

DATA: 27/05/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: J2:'"to 

VEREADORES FAVO~VEIS DESFAVORÃ VEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza J 
Ari Osmar Martins Kinor /, 
Gilberto Carriel de Lima ..; 
João Paulo Cordeiro de Lima V 
Joani Camargo de Almeida J 
Luiz Antonio da Silva J 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto I 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia V 
Ricardo Dias de Pontes J / 
Sandro Márcio Cosmo ..; 

RESULTADO 

Desfavoráveis 
Favoráreis j O 

Abstenção 
Total Geral 


