
ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 
(24/06/2021), a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de 
Novembro n. 247, a 9a 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 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, 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. Considerando as 
disposições do Regimento Interno, a presidência pediu aos vereadores e presentes 
que se posicionasse para cantar o Hino Nacional Brasileiro. Antes do expediente, o 
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 8a Sessão Ordinária, do 10 período, da 1a Sessão Legislativa, 18a 
Legislatura, realizada no dia 10 de Junho de 2021. Também, após prévia 
consulta ao plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida e aprovada a ata da 3a 
Sessão Extraordinária, do 1 ° período, da 1 a Sessão Legislativa, da 18a Legislatura, 
da Câmara Municipal de Apiaí, realizada em data de 17 de Junho de 2021. Ainda, 
por determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes matérias: 
PROPOSITURAS: a) VETO: veto total aposto pelo prefeito municipal ao Projeto 
de Lei nO 217 de 22 de março de 2021, de autoria do vereador Ari Osmar Martins 
Kinor, que "Dispõe sobre a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para 
o tratamento precoce da Covid-19 na rede SUS do Município de Apiaí, Estado de 
São Paulo, durante o período de pandemia e dá outras providências." b). 
PROJETOS DE LEI: 211/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - 
"Dispõe sobre a implantação do sistema de acessibilidade às ruas e calçadas, com 
a construção de rampas de acesso para cadeirantes"; 229/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui no âmbito do sistema municipal de ensino 
o "Programa Escola Sem Partido"; 232/21 - autoria Prefeito Municipal - "Altera o 
caput do artigo 5°, da Lei Municipal nO 122 de 16 de Junho de 2015, que Institui o 
Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - SIMASE"; 233/21 - autoria 
vereador Ricardo Dias de Pontes - "Estabelece a criação de ponto de embarque e 
desembarque de passageiros de ônibus no Município de Apiaí e dá outras 
providências"; 234/21 - autoria Prefeito Municipal - "Exclui requisito de provimento 
de cargo de agentes de combate a endemias, previsto no Anexo I, da Lei Municipal 
n? 032 de 25 de Outubro de 2017". c) REQUERIMENTOS: 036/21 - vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre 
o responsável por repartição e sobre a destinação de materiais que se 
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encontravam armazenados no Centro de Inclusão Digital de Araçaiba; d) 
MOÇOES: Moção de Congratulação de autoria do vereador Ari Osmar Martins 
Kinor, pela iniciativa do deputado estadual Ricardo Madalena, que apresentou e 
foi aprovado Projeto de Lei que permite o remanejamento das emendas 
parlamentares individuais de execução obrigatória para compra de vacinas contra 
o Coronavirus - Covid-19, para entrega aos municípios paulistas; Moção de 
Congratulação de autoria do Vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo), ao 
idealizador e aos motociclistas que usam a rota denominada "Rastro da Serpente", 
com inicio em Capão Bonito, passando por Apiaí até Curitiba/PR, numa extensão 
de 260 quilômetros, 1200 curvas, parabenizando-os pelo trajeto e valorização 
turística dos municípios encravados no percurso; Moção de Pesar de autoria de 
todos os vereadores, pelo falecimento do senhor Antonio Carlos Antunes da Silva, 
popular "Totó" , ocorrido no último dia 20 de junho; Moção de Pesar de autoria do 
vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida 
Ferreira da Mota, ocorrido no último dia 18 de junho; Moção de Pesar de autoria do 
vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento de Brendha Eduarda 
Gonçalves Ehlert, ocorrido no último dia 22 de junho; e) INDICAÇÕES: 090/21 - 
autoria vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal 
e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos, a troca (substituição) de lâmpadas 
queimadas há mais de 04 (quatro) meses em postes localizados na Rua Lázaro 
Calazans Luz, nesta cidade; 091/21 - autoria vereador Alysson Franco de Lima 
Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços 
Públicos, a instalação do sistema de iluminação pública (braços, suportes e 
lâmpadas), na Travessa da Consolação, no Bairro Santa Bárbara, nesta cidade; 
092/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, à distribuição às famílias vulneráveis de nosso município, dentro do 
programa do governo estadual, do Vale Gás; 093/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, autorizar a restauração do 
lajotamento da Travessa Major José de Aguiar, no Bairro Santa Bárbara, nesta 
cidade; 094/21 - autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, a reconstrução de uma ponte localizada na Rua do Campo, no distrito 
de Lageado de Araçaíba; 095/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, a aquisição 
de produtos orgânicos e de preferência da agricultura familiar, para compor a 
merenda escolar distribuída aos alunos da rede de ensino pública no município de 
Apiaí; 096/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, interceda junto à empresa VIVO com o propósito de pedir a instalação 
de uma torre para recepção/retransmissão do sistema de telefonia móvel celular no 
Bairro Mafalda, neste município; 097/21 - autoria vereador Gilberto Carriel de Lima 
_ Indica ao Sr. Prefeito Municipal, determine serviços de restauração dos 
equipamentos que compõe a Academia ao Ar Livre no distrito de Araçaíba, que se 
encontra bastante danificada e sem condições de uso; 098/21 - autoria vereador 
Sandro Mareio Cosmo - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, a recuperação mediante 
cascalhamento e patrolamentro da estrada de ligação com o Bairro Peão Móquem, 
única estrada que não recebeu nenhuma intervenção da atual administraç~o, n~ 
distrito de Araçaíba. Após, por ordem da senhora Presidente foram sub~etldos a 
deliberação as matérias sujeitas à apreciação na fase do Expe~l~nte: f), 
Discussão e votação do Requerimento nO 036/21 - vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre o responsável por 
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repartição e sobre a destinação de materiais que se encontravam armazenados no 
Centro de Inclusão Digital de Araçaíba. 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 da 
Moção de Congratulação de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, pela 
iniciativa do deputado estadual Ricardo Madalena, que apresentou e foi aprovado 
Projeto de Lei que permite o remanejamento das emendas parlamentares 
individuais de execução obrigatória para compra de vacinas contra o Coronavirus - 
Covid-19, para entrega aos municípios paulistas. 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 
Congratulação de autoria do Vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo), ao 
idealizador e aos motociclistas que usam a rota denominada "Rastro da Serpente", 
com inicio em Capão Bonito, passando por Apiaí até Curitiba/PR, numa extensão 
de 260 quilômetros, 1200 curvas, parabenizando-os pelo trajeto e valorização 
turística dos municípios encravados no percurso. 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 de todos os vereadores, pelo falecimento do senhor 
Antonio Carlos Antunes da Silva, popular "Totó", ocorrido no último dia 20 de junho. 
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 Pesar de autoria do vereador Gilberto Carriel de 
Lima, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Ferreira da Mota, ocorrido no 
último dia 18 de junho. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores presentes. 6). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria do 
vereador Gilberto Carriel de Lima, pelo falecimento de Brendha Eduarda 
Gonçalves Ehlert, ocorrido no último dia 22 de junho. 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 Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto que cumprimentou todos os vereadores, 
público presente, acompanhantes pelas redes sociais. Disse alegrar com a data 
porque completam seis meses representando a cidade, adotando uma campanha 
voltada à valorização do esporte, tendo reconhecimento da população que 
acreditou nas suas propostas de campanha. Agradeceu os vereadores por estar 
orientando na condução dos seus trabalhos, momentos agradáveis nas 
discussões, enfim, um aprendizado constante e diário. Agradeceu o secretariado 
do Prefeito Municipal, que gentilmente cede as explicações e informações, 
atendendo ou não o pedido, mas sempre dispensa enorme atenção. Disse que 
nesses seis meses de trabalho, percebeu que é necessário ter um posicionamento 
firme, cada sessão do Legislativo é diferente. Disse que ficou de oferecer parecer 
sobre matéria em tramitação, mas que por encontrarmo-nos em pleno período 
eleitoral, os vereadores e candidatos sofrem ataques diários sobre 
comportamentos adotados, à favor ou contra, somos um povo democrático, mas 
que muitas criticas não condiz com a ação dos políticos. Relatou sobre 
comentários divulgados em redes sociais sobre gastos de uma viagem da 
presidência da câmara à capital do Estado, na última terça-feira. Classificou como 
injusto por parte da sociedade que explora argumentos muitas vezes não 
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condizentes com a realidade, afirmando que procurou tomar conhecimento das 
despesas da viagem e de posse das informações disse que foi a vereadora 
presidente e um funcionário, no caso, motorista do veículo, sendo que as despesas 
totalizaram R$ 21,00 para café da manha e R$ 70,00 com refeições, R$ 80,00 
combustível. O vereador afirmou que a viagem foi justificada por benefícios 
conquistados, mencionando que conseguiu um kit esportivo, cuja conquista sugeriu 
que sua entrega na cidade seja bastante comemorada porque há muito tempo não 
recebemos um kit esportivo. Disse que normalmente os horários de partida de 
Apiaí são por volta das 6 horas da manhã para poder participar de uma reunião às 
10 horas na ALESP, justificando que as viagens são corridas, cansativas, fruto de 
esforço, sempre em busca de recursos e em prol da sociedade. Disse que as 
eleições previstas para o próximo dia 01 de Agosto, oportunidade que os eleitores 
farão a escolha dos novos mandatários aos cargos do Executivo, recomendando 
que se faça uma boa campanha e tenham sorte, contudo, pede o fim de ataques e 
essa campanha difamatória que estamos assistindo. Usou da palavra a vereadora 
Joseni Ribeiro Barbosa que cumprimentou todos os presentes. Disse que usa este 
espaço bastante indignada, pelos ataques verificados em redes sociais, as 
chamadas fake news, porque disse que esteve em São Paulo, motivo de inúmeros 
comentários nas redes sociais, argumentando que esteve em reunião no gabinete 
de deputado estadual, do Partido Republicanos, qual faz parte da sigla, 
oportunidade que levou várias demandas da coletividade. A vereadora justificou 
que o Partido à que pertence possui como regra obrigatória a presença de um 
membro da diretoria executiva do Partido, motivo que levou consigo um 
representante da diretoria da agremiação, o senhor vice-presidente do Partido aqui 
em Apiaí, por ter mais força e representação perante as autoridades estaduais e 
federais. Disse que para ter conquista é necessário ter participação, disse que seu 
objetivo quando ingressou na politica foi para trabalhar e não para ficar 
aguardando as coisas acontecerem. Reforçou que ficou indignada com as criticas 
de que 'estaria fazendo farra com o dinheiro público, levando pessoas para 
passear na Assembléia Legislativa .. .', A vereadora disse estranhar esse tipo de 
comentários sobre passeios na ALESP, ambiente de trabalho e não de lazer, 
somente interessa para os políticos e para aqueles que estão engajados nesse tipo 
de atividades. Disse que como resultado das viagens, fez somente 02 (duas) 
viagens no seu mandato, mas conseguiu emendas parlamentares, uma destinada 
para compra de equipamentos para a Escola Antonia Baptista Calazans Luz, 01 
(um) ônibus para transporte escolar que já está à disposição na Garagem 
Municipal, uma emenda no valor de R$ 100 mil reais que já foi disponibilizada e 
ingressou nos cofres da Prefeitura de Apiaí, 01 (uma) máquina motoniveladora que 
está na dependência de CND para recebimento do maquinário, valor de R$ 1,2 
milhão de reais para educação, que está na dependência de regularização do PAR 
Educação, também afirmou que foi solicitada uma retroescavadeira e um caminhão 
que está na dependência de autorização do governo para liberação e esbarra na 
falta de CND da Prefeitura. Ainda, afirmou que nesta última viagem realizada à 
capital, trouxe um kit esportivo com diversos itens, sendo que fará entrega 
diretamente no Departamento de Esportes, enumerando os materiais que integra o 
mencionado kit. Disse que todas essas conquistas estão sendo por intermédio dos 
deputados Gilmaci Santos e Marcos Pereira, do Partido Republicanos, qual faz 
parte, cuja exigência é que membro da diretoria do partido esteja presente nos 
pleitos que envolve as lideranças partidárias em prol da cidade. Disse que sempre 
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preconiza a mais absoluta transparência nos gastos públicos, talvez, por isso as 
pessoas adversárias e adeptas da velha politica estão estranhando essa forma 
escorreita e transparente de fazer politica, levantando dúvidas na população. Disse 
que também se sente discriminada pelo fato de ser mulher, vereadora mulher na 
presidência e candidata ao cargo de vice-prefeita. Criticou veementemente os 
ataques desferidos contra sua pessoa, apontando que as pessoas estão liberadas 
para investigar seu trabalho, colocando as portas abertas para que o povo fiscalize 
seu trabalho. Classificou como 'safadeza esse tipo de postura, apesar de ficar 
nervosa e estremecida, nenhum fake irá assustar e não vai abandonar seus 
projetos políticos mediante pressão contrária, não vai se calar e não irá desistir. 
Disse que esse mesmo grupo que alimenta noticias falsas, as fake news, também 
espalhou noticias falsas sobre o vereador Paulo e ataques às ações do Prefeito 
Interino. Afirmou que as pessoas que viajaram na sua companhia não gastaram 
um centavo do dinheiro público. Disse que as disputas politicas são próprios da 
democracia, mas condenou ataques covardes, pessoas que se esconde atrás de 
telas de computador para difamar outrem. Desafiou essas pessoas provar o 
excesso de gastos, se alguém tiver alguma dúvida que procure a Casa Legislativa 
para se informar sobre os gastos sob sua responsabilidade, colocando o aparato 
do Legislativo à disposição de qualquer do povo que queira investigar os gastos. 
Disse que se a história politica de Apiaí não revela nomes de mulheres, ela deseja 
puxar a fila para que as mulheres estejam presentes na vida politica da cidade à 
frente e no comando das discussões politicas. Usou da palavra o vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima que cumprimentou todos os presentes. Comentou 
novamente a noticia de que o prefeito Ricardo Assis divulgou em suas redes 
sociais a futura instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim 
Paraiso, que constitui um sonho, uma reivindicação da comunidade, pois 
abrangerá outros bairros ao redor que poderá servir de referência para esses 
moradores, inclusive, aliviará a concentração de atendimento no Posto de Saúde 
Central, que terá um menor fluxo de usuários, pois o bairro concentra em torno de 
432 famílias que por sua vez deixarão de sobrecarregar a unidade do centro. Disse 
que desde 2013 vinha trabalhando com o intuito a instalação de uma UBS no 
bairro, contudo, hoje o atual prefeito divulgou a instalação de uma futura sede no 
bairro, noticia comemorada por si e pelos moradores do bairros. Disse aproveitar a 
oportunidade para solicitar ao Secretário Municipal de Saúde, durante esses 14 
dias que estão antecedendo a próxima sessão ordinária, sobre os critérios 
adotados para destinação das doses de vacina excedentes, a chamada xepa, 
indagando ao secretário para onde está indo? Para quem? À quem está sendo 
aplicado, quem está recebendo, qual critério de vacinação das doses da xepa? 
Solicitou ao Secretário de Saúde que informe como está sendo o critério da 
vacinação das doses que sobra, resto da vacinação que não pode ser armazenada 
para utilizar noutro dia. Exemplificou que cada frasco contém 10 doses, e eventuais 
sobras não poderão ser guardadas para outro dia. O vereador disse que recebeu 
denúncias de que os funcionários da saúde, o pessoal da vacinação nos cas?s de 
sobras estão ligando para pessoas dos círculos de amizades para .aproveltar_ a 
xepa, normalmente, ocorre depois das 16 horas, quando os ser~/Idores est~~ 
acionando os amigos para tomar as doses. Disse que se não for Informado, Ira 
fazer requerimento, cobrando informações sobre o critério adotado, se por 
amizade, parentesco ou qualquer favorecimento. Sugeriu que os ver~ad?~es 
apresentem ou que o prefeito apresente um projeto de lei para que os funcionários 
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da Prefeitura Municipal tenha prioridade na vacinação das xepas de vacina, que 
estará valorizando e priorizando os funcionários municipais, determinando como 
critério que todo dia a partir das 16 horas, 30 funcionários estariam sendo 
vacinados, liberando as vacinas para os funcionários municipais. Usou da palavra 
o vereador Ari Osmar Martins Kinor que cumprimentou todos os vereadores. 
Afirmou que gostaria de alertar os colegas sobre o prazo para apresentação das 
emendas individuais impositivas que serão votadas em primeiro turno na sessão 
extraordinária próxima, inclusive, alertou para que os colegas apresente suas 
propostas de emendas, para sistematização nos projetos. O vereador ainda sobre 
a flexibilização do comércio, pois numa reunião pode verificar distorções sobre os 
acontecimentos, alegando que temos que ser coerentes com os fatos, lembrando 
que as atividades esportivas foram suspensas, mas na zona rural estão sendo 
realizando torneios e outros eventos esportivos normalmente. Ainda, o mesmo 
vereador disse que a Lei aprovada pelos vereadores tem mais força do Decreto 
Municipal baixado pelo Prefeito Municipal. O vereador disse que hoje o comércio 
está aberto, contudo, o esporte continua paralisado, funciona noutras cidades 
normalmente. O vereador Sandro Cosmo aparteou para dizer que o esporte em sí 
é uma atividade que atraí interessados de livre e manifesta vontade sem qualquer 
obrigação de comparecimento, pois "vai quem quer ... , de maneira que não condiz 
com medidas restritivas". O vereador Ari Kinor retomou a palavra para enfatizar 
que a lei aprovada permite a realização de atividades esportivas, mas hoje 
continua suspenso em face de decreto do prefeito. Pediu a intercessão da 
presidência da câmara para solucionar esse impasse, pedindo um entendimento 
com o corpo jurídico da prefeitura. Ainda, pediu uma atenção maior para o esporte 
de Apiaí, pois os recursos destinados para o setor é bastante reduzido, alegando 
que' mal paga a folha de pagamento', sem qualquer previsão de melhorias para o 
complexo esportivo, pedindo que os pares faça correções no texto da LDO e PPA 
para retirar de algumas áreas e destinar para o esporte. Usou da palavra o 
vereador Luiz Antonio da Silva (Bicudo) que cumprimentou todos os presentes. O 
vereador fez comentários sobre a tragédia que está assolando o Brasil, sendo que 
no último sábado o Brasil ultrapassou 500 mil mortes causado pelo coronavirus 
que desenvolve a COVID-19. Lamentou que no inicio da pandemia o chefe da 
nação teria dito que a doença era uma 'gripezinha', mas nesta altura dos 
acontecimentos, mesmo o país tendo ultrapassado 500 mil mortes continua com o 
discurso negacionista, desdenhando do vírus. Disse que muitos que assistem a 
sessão ou mesmo vereadores tiveram algum ente querido vitima da COVID-19. 
Agradeceu à Deus que mesmo sendo de uma extensa família, não registrou 
nenhuma morte, pois tem filha na Austrália, em Portugal, onde fecharam o País 
para conter a propagação da doença. Comparou que na Austrália morreu menos 
pessoas do que no Estado de São Paulo, lá começaram a vacinar em 
dezembro/janeiro e já estão abrindo para a visitação de turistas, exceto para os 
brasileiros. Disse que o Brasil é o País com maior capacidade de vacinação do 
Mundo. Pediu que se registre seus sentimentos pelas mais de 500 mil mortes no 
Brasil. Usou da Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. O 
vereador disse abordar inicialmente registro de profundo sentimento de pesar pelos 
mais de 500 mil mortes em decorrência da COVID-19 por todo o Brasil, 
transmitindo condolências aos familiares dessas pessoas, especialmente, àquelas 
vitimas residentes em nosso município. Ainda, o vereador enfatizou algumas 
situações, recursos obtidos pelo trabalho do parlamentar, à saber: a). recursos no 
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valor de R$ 151 mil reais, já licitado, oriundos da emenda parlamentar da deputada 
Rosana Vale, usado na aquisição de 08 câmaras de vacinas, que será distribuído 
nas várias UBS do Município de Apiaí, equipamentos atualizados que no total 
custará R$ 151 mil reais. Disse que todas as emendas obtidas dos deputados não 
se perdeu nenhuma emenda, num montante global que supera R$ 3,5 milhões de 
reais. b). no tocante às luminárias, disse que na administração anterior foi 
instalado braços e suportes para as luminárias nos bairros, mas que passado as 
eleições, não se concretizou a iluminação pública nas comunidades rurais, 
classificando como uma situação vexatória para a municipalidade que cobra dos 
usuários um valor total que supera R$ 8 milhões à titulo de contribuição de custeio 
do sistema de iluminação pública, mas não confere ao cidadão uso efetivo do 
serviço cobrado. Disse que na data de hoje está sendo quitado R$ 250 mil reais 
para pagamento de um débito total de R$ 500 mil reais, devido à Elektro, que está 
sendo liberado a ligação dessas novas luminárias, compatibilizando a carga 
elétrica. Disse que os onze vereadores irá destinar emendas parlamentares de 
mais de R$ 600 mil reais para iluminação pública e mais de R$ 600 mil para 
custeio da saúde, pedindo que o prefeito coloque iluminação de qualidade, 
preferencialmente, LED. Convidou todos os vereadores e demais interessados 
para participar de uma live com o deputado Alex Madureira, no dia 28 de Junho, à 
partir das 19 horas, informando que irá disponibilizar o link para participar da 
conferência virtual com o deputado. O vereador Alysson Franco de Lima Garcia 
solicitou a dispensa do intervalo regimental, no que foi anuído por todos os 
vereadores. 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 pelo 
prefeito municipal ao Projeto de Lei nO 217 de 22 de março de 2021, de autoria do 
vereador Ari Osmar Martins Kinor, que "Dispõe sobre a disponibilização gratuita de 
kits de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 na rede SUS do 
Município de Apiaí, Estado de São Paulo, durante o período de pandemia e dá 
outras providências." Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O veto foi rejeitado por maioria de votos, com voto à favor 
apenas do vereador Luiz Antonio da Silva. A presidente declarou derrubado o veto. 
ITEM DOIS: Discussão e votação do PL 211/21 - autoria vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - "Dispõe sobre a implantação do sistema de acessibilidade às 
ruas e calçadas, com a construção de rampas de acesso para cadeirantes". A 
presidente informou que consta uma emenda aditiva de autoria dos membros da 
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei. Primeiro, vamos votar a 
Proposta de Emenda. Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
colocou a proposta de emenda em votação. A emenda foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores. Após, a presidente submeteu à discussão 
e votação as demais disposições não alteradas por força de emenda. Os 
dispositivos não alterados foram aprovados por unanimi.dade dos sen~or~s 
vereadores. ITEM TRES: Discussão e votação do Requerimento de urqencia 
especial ao PL 232/21 - autoria Prefeito Municipal - "Altera o caput do artigo 5°, 
da Lei Municipal nO 122 de 16 de Junho de 2015, que Institui o Sistema Municipal 
de Atendimento Socioeducativo - SIMASE". O requerimento foi submetido à 
votação, tendo sido rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores .. por 
ordem da presidência, o projeto de lei foi encaminhado às comissões temáticas 
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para tramitação ordinária. ITEM QUATRO: Discussão e votação do Requerimento 
de urgência especial ao PL 234/21 - autoria Prefeito Municipal - "Exclui requisito 
de provimento de cargo de agentes de combate a endemias, previsto no Anexo I, 
da Lei Municipal n? 032 de 25 de Outubro de 2017". O requerimento foi submetido 
à votação, tendo sido rejeitado por unanimidade dos senhores vereadores. Por 
ordem da presidência, o projeto de lei foi encaminhado às comissões temáticas 
para tramitação ordinária. 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 08 de Julho de 
2021, no horário regimental. Também, convocou os vereadores para uma sessão 
extraordinária à se realizar no próximo dia 28 de Junho, às 18 horas, para tratar 
das seguintes matérias: . 2° turno da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nO 001, 
de 15.06.2021, que "Altera o inciso IV, do parágrafo 3° e inclui incisos no 
parágrafos 3°, todos do artigo 121 da Lei Orgânica do Município de Apiaí"; 1° turno 
do Projeto de Lei n? 227, de 30.04.2021, que "Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2022 e dá outras providências"; 1 ° turno do Projeto de Lei n? 228, de 
30.04.2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Apiaí/SP, para o 
quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências". Levantou-se a sessão às vinte 
e duas horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei 
lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo senhor 
Presidente. 

ALYSS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da gaSessão Ordindária 2021 

SESSAO: 10a Sessão Ordinária 
DATA: 08/07/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

--... VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAvoRÁVEIS ABSTENÇÃO 

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

~ * Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

Desfavoráveis 

RESULTADO 
Favoráreis 

Abstenção 
Total Geral 


