
ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021. 

Aos vinte e sete 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 7a 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, RI CARDO 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 da senhora presidente, após prévia consulta ao 
plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da 6a Sessão 
Ordinária, do 1° período, da 1a Sessão Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 
13 de Maio de 2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as 
seguintes matérias: PROPOSITURAS: a) PROJETOS DE LEI: 212/21 - autoria 
vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Torna obrigatório a presença de 
funcionário capacitado e habilitado a atuar como Intérprete de Lingua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) em estabelecimentos comerciais com mais de 30 funcionários e 
estabelecimentos financeiros localizados no Município de Apiaí"; 221/21 - autoria 
vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Dispõe sobre medidas para o combate 
eficaz à poluição sonora no município de Apiaí, Estado de São Paulo"; 230/21 - 
autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre o funcionamento e 
as proibições impostas aos prestadores de serviços funerários no âmbito de Apiaí, 
inclusive nas dependências dos estabelecimentos públicos de saúde e dá outras 
providências"; b) 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, Estado de São Paulo"; 008/21 
- autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí - "Incluí parágrafo ao artigo 
273 e altera os parágrafos 4° e 5° do mesmo artigo, renumerando-os, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo"; 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, 
Estado de São Paulo"; 011/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - 
"Incluí parágrafo no art. 158 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí, 
Estado de São Paulo"; c). REQUERIMENTOS: 032/21 - autoria vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as 
obras e serviços realizados, bem como, apresentação de um Plano de Trabalho e 
cronograma de execução, com critério de escolhas e prioridades, com abrangência 
em todo o território do município de Apiaí; d) MOÇÕES: Moção de Congratulação 
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de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, parabenizando a passagem de 26 
anos de existência da Associação comercial de Apiaí; Moção de Pesar de autoria 
da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, pelo falecimento da senhora CLEMENTINA 
SILVA SANTOS; Moção de Pesar de autoria dos vereadores Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto, Alysson Franco de Lima Garcia e Ricardo Dias de Ponts, pelo 
falecimento do senhor SILVIO DE ALMEIDA BARROS; Moção de Apelo de autoria 
de todos os vereadores, contra a diminuição no valor dos repasses da Secretaria 
de Estado da Saúde ao Hospital Dr. Adhemar de Barros, de Apiaí, pedindo ao 
Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Saúde, aos deputados 
estaduais e federais, para que promova gestões no intuito de restabelecer o valor 
originariamente repassado; e). INDICAÇÕES: 071/21 - autoria vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a realização de estudos e 
medidas com vistas à Concessão de Uso do Parque Municipal do Morro do Ouro, 
outorgando a manutenção e exploração por pessoa jurídica com capacidade e 
vocação na área, além desta comprometer-se com melhorias, conservação e 
investimentos durante o período de uso concedido; 072/21 - autoria vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, estudos e ações com 
vistas ao desmembramento das áreas de Cultura e Turismo, através de criação da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, permanecendo a atual somente como 
Secretaria do Meio Ambiente, cada qual com atribuições específicas de cuidar de 
suas respectivas áreas de atuação; 073/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, que autorize o Departamento de 
Engenharia da Prefeitura promova a elaboração de um projeto para construção de 
uma ponte de acesso à Vila Santa Terezinha, próximo do Bairro Cordeirópolis; 
074/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, autorizar a instalação de uma Subprefeitura no distrito do Lageado, para 
atender a região no seu entorno; 075/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine a construção de 03 (três) 
obstáculos/lombadas ao longo da Avenida Odorico Manoel Barbosa, uma defronte 
ao número 447 e as outras uma para cima sentido Jardim Paraiso e outra sentido 
para baixo Rua da Biquinha; 076/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a recuperação das condições da Rua 
Antonio Carriel de Lima (vulgo Toca da Onça) localizada nas imediações do Jardim 
Paraiso, nesta cidade; 077/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica 
ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde, obras de reparos no 
prédio da UBS de Encapoeirado; 078/21 - autoria vereador André Luiz Rodrigues 
de Souza - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a recuperação mediante patrolamento 
e cascalhamento das estradas dos bairros: Cangume, Botucas e Roseiras, neste 
município; 079/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, a apresentação de projeto de lei que vise conceder isenção do 
IPTU nos anos de 2021 e 2020 em atraso, à determinados contribuintes, por causa 
da pandemia do Covid-19. 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 032/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as obras e 
serviços realizados, bem como, apresentação de um Plano de Trabalho e 
cronograma de execução, com critério de escolhas e prioridades, com abrangência 
em todo o território do município de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por 
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unanimidade dos senhores vereadores presentes. 2). Discussão e votação da 
Moção de Congratulação de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, 
parabenizando a passagem de 26 anos de existência da Associação comercial de 
Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. 3). 
Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria da vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa, pelo falecimento da senhora CLEMENTINA SILVA SANTOS. 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 dos vereadores Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto, Alysson Franco de Lima Garcia e Ricardo Dias de Pontes, pelo 
falecimento do senhor SILVIO DE ALMEIDA BARROS. Depois de amplamente 
discutida, a senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores presentes. 5). Discussão e votação da 
Moção de Repúdio de autoria de todos os vereadores, contra a diminuição no valor 
dos repasses da Secretaria de Estado da Saúde ao Hospital Dr. Adhemar de 
Barros, de Apiaí, pedindo ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da 
Saúde, aos deputados estaduais e federais, para que promova gestões no intuito 
de restabelecer o valor originariamente repassado. 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 cumprimentou todos os 
presentes, especialmente os internautas, ouvintes da rádio e aqueles que 
acompanham pelas redes sociais. Disse que ele e o vereador Sandro, conseguiram 
através da deputada Rosana Vale, recursos no importe de R$ 150 mil reais, para 
aquisição de equipamentos hospitalares. Disse que desde a posse estão lutando 
para conseguir melhorias nos equipamentos do hospital, bem como, a obtenção de 
um tomógrafo, a fim de resolver a demanda por essa espécie de exames no 
município de Apiaí. Disse que esse recurso da emenda parlamentar já está à 
disposição do Município, contudo, por falhas no preenchimento do histórico do 
projeto no sistema eletrônico do Governo Federal, ainda não foi possível sua 
liberação, mas o recurso já está garantido, pontuou o vereador. O vereador disse 
que a Maternidade do Hospital de Apiaí é considerada a 3a melhor maternidade de 
todo o Estado de São Paulo. O vereador entregou à presidência da câmara, um 
pedido formulado pelo Hospital de Apiaí, no qual solicita a aquisição de 03 (três) 
berços, um dos quais aquecido, no valor total de R$ 86 mil reais, solicitando uma 
atenção especial da presidente da câmara com a finalidade de viabilizar o repasse 
do valor e assegurar a aquisição desses bens que será de grande utilidade àquele 
estabelecimento de saúde. O mesmo vereador ainda abordou a apresentação do 
projeto de lei que regulamenta limites de sonorização no município, projeto de lei 
que será apreciado na data de hoje. Disse que o objetivo da propositura é dar um 
passo para controlar o meio ambiente, valorizar o turismo, pois Apiaí é uma cidade 
que aspira ser elevada à categoria de estância turística, uma cidade cuja população 
em sua maioria são de pessoas idosas, há uma grande quantidade de crianças 
autistas, e outro aspecto à considerar é que os turistas quando vem pra cidade no 
intuito de descansar, não é justo a existência de pontos de som em alto volume 
como acontece com frequência, em praças públicas, som automotivo bastante alto, 
motocicletas que andam com escapamento alto propositadamente. Disse que a 
intenção é inaugurar a discussão do problema, como um pontapé inicial. Também, 
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disse que apresentou uma indicação para privatização do Parque Morro do Ouro, 
mas que reconhece a impropriedade do termo 'privatização, melhor se ajusta o 
termo terceirização, onde uma empresa assumiria a coordenação e gestão do 
Parque com a incumbência de oferecer o serviço de conservação e manutenção, 
além de melhorias estabelecidas no contrato a ser assinado. Disse que isso irá 
atrair qualidade no turismo, pois a população pede melhorias no Parque como 
teleférico, tirolesa, pista de bicicletas, enfim, são inúmeras as reivindicações que a 
Prefeitura de Apiaí não consegue executar por sua própria conta, dada as notórias 
dificuldades financeiras por quais atravessa de longa data, a idéia é trazer atrativos 
turísticos, pois irá impedir que os moradores de Apiaí visite gratuitamente o Mirante, 
onde não há um lixo, um banheiro, água potável para servir aos visitantes, enfim, 
são melhorias necessárias. Também, o mesmo vereador disse a indicação pedindo 
o desmembramento do departamento de cultura e turismo do meio ambiente, 
separando em pastas próprias, trata de reivindicação voltada à melhoria dessas 
áreas, pois depende de projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, pedindo ao 
prefeito Ricardo Assis que apresente projeto de lei neste sentido, visando o 
desmembramento das pastas. Disse que possui um orçamento elaborado com a 
separação das pastas, um custo de R$ 6 milhões para esses programas, 
entretanto, com a divisão da cultura e turismo abriria a possibilidade de atrair vários 
convênios e fundos, por exemplo, fundo cultural e artístico. Disse que uma pessoa 
capacitada e preparada, sugerindo a colocação de pessoas qualificadas e 
vocacionadas para cada segmento. Pediu o apoio dos demais vereadores em 
apoiar seu pedido, endossando os pleitos do turismo e cultura, no intuito de buscar 
recursos para esses setores, junto aos parlamentares federais e estaduais. No 
tocante as obras pediu ao Prefeito Municipal que dê uma atenção especial para a 
Travessa Major José de Aguiar, localizada na Santa Bárbara, com as chuvas caiu 
uma cantoneira na rua e corre riscos de causar grave desabamento. O vereador 
desejou uma boa campanha aos candidatos à prefeito e vice-prefeito, augurando 
boa sorte e que aqueles que serão escolhidos pela população, com certeza farão 
um trabalho eficiente e próspero em beneficio de nossos moradores. Usou da 
palavra o vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os 
vereadores, internautas e ouvintes da emissora de rádio. O vereador parafraseando 
as colocações do colega Paulo Tsujimoto, concorda com o desmembramento das 
secretarias, com a ressalva de que o preenchimento das vagas sejam feitas com 
pessoas preparadas e capacitadas, pois um bom secretário elabora bons projetos e 
facilita até mesmo o papel do vereador que poderia usar dos projetos para buscar 
recursos. Lamentou que a Secretaria de Planejamento não se encarregue de fazer 
bons projetos com a finalidade de atrair recursos para nosso município. Ratificou 
que concorda com a sugestão do vereador Paulo Tsujimoto quanto a divisão de 
secretarias, mas com o provimento de ambos os cargos com pessoas qualificadas. 
Parabenizou o prefeito em exercício pela preocupação com o pagamento do 
funcionalismo, mas advertiu que existe vários projetos e convênios dirigidos para o 
município que se não regularizar com urgência a obtenção das CND's fatalmente 
serão perdidos com inegáveis prejuízos à população. Pediu atenção do prefeito em 
regularizar as pendências a fim de viabilizar a emissão das CND's, pedindo que se 
faça uma economia financeira com vistas à suprir o problema. Disse que temos que 
aproveitar o corrente ano para buscar recursos, pois no próximo ano teremos 
eleições e na metade do ano será restrito a transferência de recursos voluntários, à 
titulo de emendas e convênios. Agradeceu o prefeito na realização dos serviços de 
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roçada e limpeza nas ruas de Pinheiros, dos CDHU's e adjacências, trabalho que 
contribui na manutenção das vias públicas e logradouros. Usou da palavra o 
vereador Ari Osmar Martins Kinor que cumprimentou todos os presentes. 
Agradeceu e parabenizou o vereador Gilberto Carriel e a vereadora presidente da 
câmara, pois reconhece a importância desse tipo de maquinário especialmente 
para os moradores da zona rural. Disse que o retorno da máquina se deve a 
iniciativa do vereador Gilberto que correu atrás e sensibilizou a senhora presidente 
em devolver recursos à prefeitura com o propósito de pagar o valor do conserto e 
assim resgatar esse bem patrimonial. Parabenizou a vereadora Joseni pelo 
entendimento e compreensão da necessidade, transmitindo agradecimentos pela 
parceria da presidência nos pleitos dos senhores vereadores. Disse que recebeu 
uma mensagem do Chefe de Gabinete, senhor Rogério Siqueira, do gabinete do 
deputado Abou Hamia, que destinou o valor de R$ 100 mil reais, transferência 
direta de custeio, pedindo que os agentes da Prefeitura que trabalham no 
cadastramento dos convênios faça o cadastro até o dia 31 de Maio próximo, sendo 
que já pediu ao pessoal da Prefeitura que lance os dados na plataforma digital. 
Disse que é uma emenda impositiva e que será paga, além do deputado garantir 
que no próximo ano irá garantir mais recursos para Apiaí. Agradeceu o deputado e 
em especial seu amigo Rogério Siqueira, que antes fazia assessoria ao deputado 
Aldo Rabelo, grande incentivador na época da conquista do programa Brasil 
Sorridente, que esteve em Apiaí na época, proporcionando a liberação do programa 
para Apiaí, servindo todos os municípios da região. Também, perguntou ao 
programa da comissão de finanças e orçamento, se algum candidato à prefeito de 
Apiaí nas próximas eleições, já pediu cópia do orçamento e fez algum 
questionamento aos membros da comissão. O presidente da comissão respondeu 
que apenas 01 candidato pediu informações. Disse que o PPA é elaborado para os 
próximos 04 anos, o orçamento é uma peça que será utilizada pelo futuro 
administrador. Disse que os candidatos precisam ter essa preocupação, porque 
terá impacto no futuro governo. Também, disse que os vereadores além de 
estabelecer as emendas impositivas para o próximo ano, serão exigidas com o rigor 
necessário, o que dependerá de um entrosamento com o futuro gestor. Mencionou 
que os vereadores estão na busca de emendas parlamentares e as próprias 
emendas dos edis de Apiaí servirão para dar um rumo para as entidades de Apiaí, 
citando por exemplo a necessidade do Hospital de Apiaí. Usou da palavra o 
vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. Em 
relação ao PPA, sendo que todos conhecem o orçamento do município, sendo que 
as emendas impositivas previstas são reflexos das necessidades do município, 
apontadas pelos vereadores. Disse que é muito importante como instrumento de 
trabalho pelos vereadores. O vereador Ari Kinor interviu para dizer que é muito 
importante as colocações do vereador Ricardo Dias, pontuando as questões com o 
discernimento típico do companheiro de vereança, mas recomenda que os 
vereadores não deixem para a última hora a inserção das propostas, devem desde 
já estar idealizando as emendas para incorporação no orçamento no tempo 
oportuno, quando estiver na Casa para apreciação dos vereadores. O vereador 
Ricardo retomou a palavra, parabenizando o vereador Ari Kinor pelo interesse por 
um Apiaí melhor, norteado pelo espirito coletivo, ressaltando a importância de um 
bom planejamento, que irá resultar em bons frutos para nossa população. Disse 
que não adianta atirar em todos os deputados, tem que ter uma identidade com o 
parlamentar, pois não adianta pedir para quem não irá atender, pois infelizmente a 
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democracia no Brasil não é plenamente exercida, pois os deputados aliados com o 
governo tem as portas abertas, mas não é o que acontece no País. Disse que os 
vereadores devem ficar atentos para os deputados que compõe a chamada Base 
Aliada do Governo, apesar de lamentar que o deputado para o qual trabalhou não 
conseguiu reeleger-se, porém, hoje aproximou-se de um parlamentar do PSL, com 
bala na agulha, que está demonstrando apreço pelo município e está se colocando 
à disposição para buscar recursos públicos de interesse de nossa população. Disse 
que o deputado já colocou R$ 500 mil reais para o corrente ano, em alguns 
programas dirigidos para o Município. Agradeceu o deputado Guiga Peixoto, que 
abriu as portas do gabinete e teve apenas 01 voto em Apiaí. Apelou ao espirito da 
população para atentar para os deputados que tem dispensado atenção e recursos 
em prol da população. Citou, por exemplo, que o deputado Kim Kataguiri teve 350 
votos em Apiaí, não conhece o município e nossa realidade, Artur Mamãe Falei 
quase 400 votos em Apiaí, são deputados que não vão contribuir com o município. 
Disse que estes deputados não irá ajudar o Hospital, entidades sociais. Disse que o 
deputado Guiga Peixoto já dispensou um kit integrado por um carro, ar 
condicionado e vários outros pertences, para Apiaí. Disse que também protocolou 
um pedido para o deputado Alex Madureira, do PSD, que se comprometeu em 
colaborar com investimentos no município. Agradeceu a atenção dos deputados 
com quais manteve diálogo nos últimos dias. Também, o vereador agradeceu o 
prefeito Ricardo Assis, que tem priorizado os investimentos no Lageado, 
particularmente no campo de futebol da localidade, que já se encontra na terceira 
fase do alam brado. Agradeceu os serviços de limpeza no estádio e outras ações 
com vistas à conclusão da obra. Agradeceu a iniciativa do vereador Gilberto CArriel 
pela indicação da instalação de uma Subprefeitura no Lageado, que noutras 
ocasiões já foi proposto, mas resultou infrutífera a iniciativa, porque é inviável 
gastos exagerados e aumento gastos. Disse que a necessidade é manter os 
serviços em funcionamento. O vereador ressaltou a participação nas comissões 
internas da Casa. Também, concordou com o vereador André Luiz, que 
recomendou a regularização das pendencias para emitir as CNDs. Disse que na 
gestão passada, perdeu 03 (três) ônibus que Apiaí não conseguiu receber por falta 
da CND. O próprio deputado Guiga Peixoto pediu um levantamento de todas as 
reivindicações que estão paralisadas junto ao Governo Federal, argumentando que 
se trata de um deputado próximo do Presidente da República e com facilidades de 
desobstruir canais para permitir o recebimento de benefícios pelo município, mas 
para isso, salientou o vereador, devemos, no mínimo, possuir certidões negativas 
de débitos com outras esferas de governo. Lembrou que tem um programa dirigido 
aos idosos, instalação de computadores para centros do idoso, mas que precisa de 
documentação. Disse que Apiaí sofre com a falta de uma Secretaria de 
Planejamento, para viabilizar esses convênios voltados para nossa cidade. 
Lamentou que desde 2015 o Plano Diretor não foi concretizado, argumentando que 
a Prefeitura deve manter um controle maior sobre os investimentos, indicando 
pontos de restrição onde não deva permitir construções, etc .. , mas que a ausência 
de uma secretaria responsável impede um crescimento ordenado. Disse que os 
vereadores pedem coisas básicas, a administração precisa olhar com carinho para 
os produtores rurais quem de fato alimenta a cidade, sofre com a má conservação 
das estradas, sendo que os produtores perdem em qualidade de vida com a má 
qualidade das estradas. Apelou à todos os candidatos a Prefeito que deem a cara à 
tapa, mostre conhecimento do município, pois Apiaí chegou no fundo do poço e não 
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permite mais erros, precisamos emergir do fundo para que se rompa esse abismo. 
O vereador disse que o futuro Prefeito para fazer um governo de excelência irá 
precisar desagradar à muitos, especialmente em relação ao funcionalismo, com 
enxugamento da máquina, mas isso irá desagradar muitos que estão acostumados 
com esse tipo de assistencialismo, mas que é preciso para que Apiaí volte aos 
trilhos. Disse que o prefeito deve fazer um plano que valorize os aposentados, faça 
um PDV que indenize o trabalhador que doou seu tempo de vida para dedicar-se 
ao serviço público. Agradeceu a atenção e pediu que o eleitor analise o perfil de 
cada candidato, valorize a competência de cada um, finalizando suas colocações. 
Usou da palavra o vereador Luiz Antonio da Silva, Bicudo, que cumprimentou todos 
os presentes, saudando os internautas e radiouvintes em geral. Disse que sua fala 
se resume a abordagem da Covid-19, pois pelo visto estamos na iminência de uma 
terceira onda, mas parece que a população de Apiaí não está rendendo o cuidado 
que de fato precisa. Disse que basta fazer um singelo levantamento sobre os 
pedidos feitos num período de 04 meses de gestão, e aqueles efetivamente 
atendidos, mas mostrar que praticamente nenhum pedido foi atendido e que tenha 
resultado em melhoramento para nossa população. Disse que tem recebido 
inúmeras cobranças populares sobre a atuação dos vereadores, pois as indicações 
de sua autoria apresentadas, lembrando uma indicação para recuperar a Rua 
Copacabana que não teve nenhuma consideração por parte do Executivo. O 
morador que pediu os serviços até desanimou em cobrar o vereador, porque 
compreendeu que não depende do vereador, mas sim da boa vontade dos agentes 
da Prefeitura. O vereador disse que deputado do seu partido disponibilizou uma 
verba de R$ 700 mil reais para revestimento de uma rua no Jardim Paraiso, com 
projeto já elaborado, as guias já estão feitas, mas que teme pelo recebimento 
desse recurso ante a negativação da Prefeitura. O vereador questionou os demais 
pares sobre a última emenda que ingressou na prefeitura e que não sofreu nenhum 
óbice no seu recebimento. Obteve a resposta que desde 2019 não se tem situação 
regular da Prefeitura. O vereador disse que o último caminhão novo sequer foi 
comprado pela Prefeitura, mas veio mediante o PAC, junto com uma Patrol New 
Holland, sendo que o caminhão ficou paralisado por um bom tempo. Disse que os 
últimos caminhões comprados foram adquiridos no governo do Prefeito Donizetti, 
que estão andando até os dias de hoje. Disse que esteve em Itapirapuã Paulista 
dias atrás, quando presenciou a chegada de um caminhão Volvo compactador de 
lixo, zero quilômetro, também uma retroescavadeira, zero quilômetro, adquirido 
pela Prefeitura de Barra do Chapéu adquiriu uma retroescavadeira recentemente. 
Ambos os municípios, tanto da Barra como de Itapirapuã Paulista, fizeram 
aquisições com recursos próprios, enquanto Apiaí não consegue adquirir um 
carrinho de mão, argumentando que tem coisa muita errada. Disse que muitos anos 
que não é adquirido um caminhão zero pela Prefeitura de Apiaí. Disse que Apiaí 
tem caminhão com mais de trinta anos de uso. Disse que Apiaí é considerado uma 
vergonha, os prefeitos que tem administrado o município não consegue comprar 
um caminhão, uma máquina nova, indagando que alguma coisa muito grave orbita 
na administração municipal, alegando que não é possível não conseguir comprar 
tais bens. Disse que Ribeirão Preto, Franca, já decretaram lockdown nas cidades. 
Disse que o momento é de preocupação, nos finais de semana a cidade recebe um 
grande fluxo de visitantes, notadamente motoqueiros, devemos nos acautelar para 
evitar a propagação do coronavirus em nosso meio. Disse que Itapeva também 
cogita adotar lockdown na cidade. Enfatizou que tem comerciantes que toda família 
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contraiu covid-19, sofreu com a doença. Disse que os bares continuam abertos e 
com grande número de frequentadores. Disse que as pessoas estão imaginando 
que a pandemia acabou, porém, continua afetando um grande número de pessoas. 
Disse que é uma falsa sensação da diminuição da doença. Afirmou que as cidades 
que estão adotando medidas mais rígidas tem a iniciativa dos próprios prefeitos, 
não é condicionado pelo Governo do Estado, através do Plano São Paulo. Aparteou 
o vereador Alysson para dizer que a lei não impede a adoção de medidas mais 
duras por parte das administrações municipais, sim que os prefeitos mitigue os 
efeitos das medidas restritivas como aconteceu na cidade de Apiaí. O vereador 
disse que observa com preocupação a vinda da chamada terceira onda. O vereador 
Bicudo disse que a bola da vez em termos de Covid-19 é a India, que dada sua 
elevada população pode espalhar para o resto do mundo. Disse que no Maranhão 
um tripulante já encontra-se internado num hospital. O vereador Sandro aparteou 
para reafirmar a necessidade das medidas profiláticas de higiene, como lavar as 
mãos, usar máscara, etc.. para proteger seus familiares queridos. O vereador 
Bicudo retomou a palavra para dizer que tendo em vista que os idosos já foram 
vacinados, o vírus está ceifando vidas de uma população situada na faixa-etária de 
25 à 50 anos, pessoas que estão no auge de sua força de trabalho e que estão 
sendo infectadas e vindo à óbito, concordando com as palavras proferidas pelo 
colega Sandro que recomendou atenção quanto as medidas preventivas para se 
evitar o contágio da doença. Usou da palavra o vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima que saudou todos os presentes e demais participantes das redes sociais. O 
vereador disse que a situação financeira da Prefeitura de Apiaí é bastante 
assustadora. Disse que há mais de oito anos exerce mandato eletivo. Lembrou as 
palavras do vereador Bicudo que disse que há anos não vê nenhuma aquisição 
pela Prefeitura de Apiaí. Disse que há mais de uma década que os Governos 
Federal e Estadual tem movido a gestão da coisa pública, oferecem convênios mas 
impõe a administração aos municípios, gerando enormes gastos que deixa os 
municípios engessados. Disse que o CEO, programa de assistência federal, 
repassado pelo Governo Federal, cuja implantação se dá pelo governo federal e a 
manutenção é pelos municípios. Disse que a arrecadação vai para o governo 
federal e estadual, de cada R$ 100 reais de produtos, apenas R$ 12 reais fica na 
cidade, R$ 60 e poucos vai para o federal e R$ 30 e poucos vai para o governo 
estadual, na hora de gastar o município é o responsável, atribuição aos municípios. 
Os municípios são obrigados a arcar com a manutenção dos serviços, 
exemplificando a implantação de creches, sendo que em Apiaí será implantado 
uma nova creche que será responsabilidade da Prefeitura. Ainda, citou que a 
inadimplência do IPTU em Apiaí é elevado, é uma das cidades de maior 
inadimplência do imposto. Disse que antes de cobrar temos que ter em mente 
essas dificuldades, alegando que é difícil para as autoridades locais. Mencionou 
que algumas coisas aconteceram nesses anos, mencionando que a Guarda 
Municipal recebeu uma viatura nova, o Gabinete do Prefeito usa um veiculo de R$ 
100 mil reais, disse que há algumas aquisições. Disse que os demais municípios 
não possuem precatórios como o nosso. Disse que o candidato à prefeito que o 
vereador Bicudo apoiou e dizia que o voto seria válido e não foi, deixou uma divida 
que até hoje os prefeitos estão pagando. Disse que os prefeitos atuais estão 
deixando de comprar bens para pagar contas deixadas pelos outros prefeitos. 
Disse que os vereadores são cobrados e 'levam pancadas, ficou sabendo de 
muitas coisas que não imaginava, teve ex-prefeito que recebeu milhões e entregou 
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uma praça destruída para o outro'. Disse que o vereador Bicudo entrou a quatro 
meses e o discurso daqui um tempo será outro. O vereador cobrou o secretário de 
saúde, pois muitos pacientes estão precisando de fitinhas, tem que fazer 02 testes 
por dia, sendo que em 12 dias se gasta R$ 78 reais. Pediuao secretário de saúde 
que ajude a população pacientes de diabetes. O vereador João Paulo além de fazer 
uma comparação da alta inadimplência da dívida não paga do IPTU, segundo o 
orador, invoca o assunto para fazer um parâmetro e não para cobrar o contribuinte, 
mas para mostrar que são uma série de fatores que impede uma boa administração 
por parte dos gestores municipais. Disse que hoje Apiaí é uma das cidades que 
registra o maior índice de inadimplência do IPTU, muitos desses devedores se 
socorre da desculpa de que "eles não fazem nada, então não vou pagar", 
lembrando que "antes de você cobrar tem que ter a obrigação". Disse que essa 
explanação é para dizer que apesar de estar a muitos anos, está atento, está 
fiscalizando, lembrando que alguns bens foram adquiridos. Alegou que foram 
algumas aquisições e que isso mostra. Disse que a causa da situação é que 
remonta dividas de precatórios, disse que o ex-candidato que foi anulada as últimas 
eleições, deixou uma divida que o município ficou no chão. Disse que como 
vereador tem a obrigação de fiscalizar, mas não tem o poder de executar. Enfatizou 
que nesses oito anos ficou sabendo de muitas coisas, financiamento para comprar 
o terreno da praça que até hoje está sendo paga, ex-prefeito que recebeu milhões 
para construir a praça e entregou uma praça destruída para seu sucessor, são fatos 
que 'você só toma conhecimento depois que entra aqui .... ', Disse que daqui um 
tempo o vereador Bicudo irá mudar seu discurso. O vereador Bicudo disse que 
frequentemente é questionado por populares, exclamando que: "como um 
município pequeno consegue comprar bens e o nosso bem maior do que estes não 
consegue comprar nada". Lembrou que o atual prefeito ou aquele que for escolhido 
nas eleições de 04 de Julho, terá que pagar valor elevado à titulo de precatórios. 
Ainda, lembrou que no final do Governo Dilma Rousseff, os municípios foram 
obrigados à assumir a manutenção do sistema de iluminação pública, retirando a 
incumbência das concessionárias do serviço público de distribuição de energia, 
como é o caso da Elektro, empresa rica, transferindo para os municípios que 
tiveram que abocanhar mais essa obrigação. Hoje em dia, os moradores reclamam 
que apesar de contribuir com a tarifa de iluminação, muitos sequer possui 
iluminação nas suas ruas. Classificou como uma grande injustiça para os pequenos 
municípios, asseverando que na sua concepção é um peso especialmente para os 
pequenos municípios arcar com obrigações vultosas e sem condições financeiras 
para tanto. O vereador Sandro Cosmo aparteou para dizer que está bastante 
preocupado com a situação da Prefeitura de Apiaí, especialmente com a 
necessidade de regularizar os débitos e resgatar a CND, lembrando que ele e o 
vereador Paulo Tsujimoto "estão praticamente com as mãos num aparelho de 
tomografia para o município de Apiaí, não irão aceitar a perda dessa conquista por 
falta de certidão para assinar o convênio, porque isso irá representar uma 
inestimável perda para Apiaí". Disse que a perda irá ultrapassar o valor de um 
milhão e quatrocentos mil reais, inaceitável esse prejuízo, arrematou o edil. Usou 
da palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que cumprimentou todos os 
presentes, internautas e demais participantes pelas redes sociais. Disse que gostou 
das colocações feitas pelo vereador João Paulo Cordeiro de Lima, mas o primordial 
é que o próximo prefeito que vier à assumir a cadeira do Executivo, respeite todos 
os vereadores indistintamente, atenda-os na medida do possível, sem distinção 
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partidária ou por afinidades. Disse que a partir do momento que passe a atender a 
todos os vereadores de forma igualitária, passará a atender a todo o município 
como um todo, pois os vereadores sintetizam as aspirações da população 
espalhada por todo o município, pois os vereadores estão com presentes em todos 
os cantos do território. Disse que o PPA e a LDO estão em análise, buscando 
informações noutros municípios e muitos colegas estão tomando conhecimento de 
instrumentos análogos nessas com unas, para que se faça um apanhado e 
tenhamos uma ferramenta que melhor assegure resultados positivos nos próximos 
exercícios financeiros. Disse que todas as peças estão voltadas para a unidade, o 
Legislativo está para fiscalizar e também para apontar e legislar, quando o 
Legislativo aponta e o Executivo assim cumpre, mostra uma desejável sintonia que 
resulta em ações favoráveis para todos os munícipes. Disse que o vereador Bicudo 
fez importante manifestação sobre o Covid-19, lembrou da reunião feita por 
iniciativa do vereador Paulo Tsujimoto para tratar do problema, onde os vereadores 
sugeriram ao secretário de saúde para que os testes rápidos ocorra com maior 
frequência, oportunidade que o orador fez colocações que hoje se desculpa e 
considera até mesmo desnecessária, onde fez alusão ao atual governo que mostra 
preocupação exacerbada em relação à economia. Disse que há um pragmatismo 
em torno do assunto, contudo, com suspeita de algum morador, trabalhador, faça 
um teste rápido e evite fazer aquele que leva 15 dias para sair o resultado, por 
vezes, resultado negativo, mas que o trabalhador acabou perdendo esses 15 dias 
de serviço. Agradeceu o secretário de saúde que mostrou sensibilidade para os 
pedidos feitos na ocasião. O vereador Bicudo aparteou para fazer referência a uma 
entrevista hoje concedida pelo atual Ministro da Saúde, Queiroga, que disse que 
nos próximos dias irá realizar 20 milhões de testagens. Afirmou que pela entrega 
das vacinas acredita que até setembro o Brasil irá atingir 70% da população 
vacinada. Parabenizou as palavras do Ministro da Saúde, que mostra bom senso e 
desempenha o verdadeiro pape de ministro da saúde, pois hoje era para o povo 
brasileiro estar muito tranquilo, mas o governo do Presidente Bolsonaro preferiu um 
caminho mais gravoso para nossa população. O vereador Ricardo Dias disse que 
há perigo de retrocesso no Plano São Paulo, com fechamento do comércio em 
Itapeva, um caso suspeito da cepa indiana na cidade de Buri. Reafirmou a 
necessidade de tomar maior cuidado na prevenção. O vereador Ari Kinor disse que 
ficou quatro anos na Prefeitura de Apiaí e conseguiu comprar somente 03 veículos 
com recursos próprios, três utilitários do tipo picape, pois o secretário de obras não 
tinha veículos para vistoriar os serviços. Disse que não conseguiu compras 
máquinas pesadas e caminhões, pois afirmou que nenhum prefeito não compra 
porque há situações que durante anos se arrasta configurando um elevado 
endividamento, citando o caso do terreno do campo de Cordeirópolis que hoje 
representa R$ 800 mil reais para pagamento. Classificou como atitudes tomadas 
sem medir as consequências. Disse que há outros precatórios e que depende de 
pagamento, como dispensa imotivada de trabalhadores e que gerou precatórios 
trabalhistas. Disse que é injusto cobrar os prefeitos em não conseguir compras 
máquinas e equipamentos, considerando como 'covardia' cobrar isso do prefeito. 
Lembrou que quando assumiu o mandato em 2013, em decorrência do prefeito 
anterior ter feito uma compensação do INSS, descontando do servidor e não 
recolhia a contribuição previdenciária, gerou quase R$ 3 milhões de dividas e que 
por força do débito o Município não conseguia a CND, razão que teve que 
renegociar a divida com o INSS para poder obter a CND e assim firmar convênios 
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com outras esferas de governo. Disse que teve que negociar com reparcelamento 
em 200 meses, numa atitude irresponsável do prefeito, que desobedeceu 
orientação das Secretarias Jurídica e de Finanças. Disse que esse parcelamento 
onerou em mais de R$ 4,5 milhões, valor que seria suficiente para comprar várias 
máquinas e caminhões. O vereador disse que prefere engolir quieto, mas tem 
momentos que não aguenta 'ouvir absurdos como colocados pelo vereador Bicudo, 
que o último prefeito que comprou caminhões foi o prefeito Donizetti. . .', O vereador 
Bicudo aparteou para dizer que' ele deveria falar, pois o povo desconhece essas 
particularidades .. .'. O vereador Ari pediu a intervenção da presidente para conter as 
interferências do vereador Bicudo. A presidente cortou a palavra do vereador 
Bicudo e restituiu par ao vereador Ari. O vereador Ari protestou pela intervenção do 
colega, alegando que durante o pronunciamento do colega manteve-se quieto e 
agora não consegue explanar sem apartes. O vereador Ari Kinor disse que no 
mandato anterior, o prefeito Luciano repetiu o erro cometido pelo prefeito Emilson, 
fez um contrato com a FUNJAB para realizar compensação tributária, mas que de 
forma inteligente, orientado pelo corpo jurídico, suspendeu o contrato e deixou de 
efetuar os pagamentos. Disse que isso em breve será um outro problema que 
advirá e não sobrará dinheiro para aquisição de máquinas e caminhões. O vereador 
disse que fica triste quando escuta tais colocações, pois está justificando a 
impossibilidade de ter feito as aquisições de caminhões e máquinas. Disse que o 
Município de Apiaí não suporta mais ônus. Disse que hoje a divida com o INSS pela 
compensação já ultrapassa R$ 7 milhões. Referiu-se a uma multa que já ultrapassa 
R$ 1 milhão de reais. Disse que a divida ativa do IPTU com o Município ultrapassa 
R$ 6 milhões de reais, suficiente para comprar várias máquinas. Alegou que o 
prefeito não tem como impor essa cobrança dada as dificuldades financeiras 
decorrentes da pandemia atualmente atravessadas. O vereador disse duvidar que 
num eventual lockdown decretado em Apiaí, a empresa Camargo Corrêa 
suspenderia suas atividades, alegando que isso é exigir um sacrifício demasiado de 
nossos comerciantes e não impor tais restrições as grandes empresas, 
considerando injusta a situação. O vereador Bicudo disse que é contra o 
fechamento do comércio, somente fez as colocações para advertir a população 
para se cuidar melhor e evitar o agravamento da situação. O vereador André Luiz 
Rodrigues de Silva interviu para dizer que concorda com algumas colocações do 
vereador Bicudo, lembrando que no mandato anterior muitos dos vereadores 
tentaram impedir várias ações consideradas erradas, contudo, ignorando as 
advertências assim procedeu sem o menor cuidado. Citou, que o atual mandatário, 
suspendeu o contrato com empresa terceirizada para realizar o transporte de 
pacientes, o serviço continua sendo feito de maneira inalterada com os veículos da 
própria frota e isso acarreta economia para os cofres municipais, sem prejuízo aos 
usuários. Ainda, mencionou que o atual prefeito suspendeu vários contratos, por 
exemplo, com a execução de serviços por intermédio de terceiros. Disse que 
nenhum prefeito faz opção por cortar esse número elevado de servidores, pois 
prefere fazer politica do que gestão. Reconhece que existe muitas coisas erradas e 
que precisa de correção, mas que o dirigente ignora tais situações e prefere 
continuar num caminho que agrava a crise financeira da municipalidade. O 
vereador Bicudo disse que a empresa de transporte ficou com um crédito maior de 
R$ 500 mil na gestão anterior. O vereador André Luiz disse que com o valor pago 
para tais empresas terceirizadas dava para comprar várias máquinas e caminhões. 
Decorrido o intervalo regimental. Após, verificada a presença dos senhores 
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vereadores constatou-se o comparecimento dos mesmos vereadores presentes na 
primeira fase da sessão número é suficiente para deliberar sobre as matérias 
constantes da Ordem do Dia. 111. ORDEM DO DIA. ITEM UM: Discussão e votação 
do Projeto de Lei nO 212/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
"Torna obrigatório a presença de funcionário capacitado e habilitado a atuar como 
Intérprete de Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em estabelecimentos comerciais 
com mais de 30 funcionários e estabelecimentos financeiros localizados no 
Município de Apiaí". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. ITEM DOIS: Discussão e votação do Projeto de Lei n? 
221/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Dispõe sobre medidas 
para o combate eficaz à poluição sonora no município de Apiaí, Estado de São 
Paulo". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O projeto foi rejeitado por maioria de votos, com 06 votos contrários e 05 
voos favoráveis. Ante o resultado, a presidente despachou o seguinte: remeta-se o 
projeto ao arquivo. ITEM TRÊS: Discussão e votação do Projeto de Resolução n? 
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, Estado de São Paulo". Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 
senhores vereadores presentes. ITEM QUATRO: Discussão e votação do Projeto 
de Resolução nO 008/21 - autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí - 
"Incluí parágrafo ao artigo 273 e altera os parágrafos 4° e 5° do mesmo artigo, 
renumerando-os, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de 
São Paulo". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. ITEM CINCO: Discussão e votação do Projeto de Resolução n? 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, 
Estado de São Paulo". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. ITEM SEIS: Discussão e votação do Projeto de Resolução 
nO 011/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Incluí parágrafo no 
art. 158 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São 
Paulo". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à 
votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 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 10 de Junho de 2021, no horário 
regimental. Levantou-se a sessão às vinte e duas horas e trinta e oito minutos. Para 
constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim e pelo senh~t~ , 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 7aSessão Ordindária 2021 

SESSAO: sa Sessão Ordinária 
DATA: 10/06/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: .2 .;2·,':'0 

" VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza ( 
Ari Osmar Martins Kinor ti 
Gilberto Carriel de Lima (' 
Joani Camargo de Almeida V 
João Paulo Cordeiro de Lima V 
Luiz Antonio da Silva ;/ 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto Y 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia t/ 
Ricardo Dias de Pontes ;// 

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

RESULTADO 
Favoráreis 
Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 


