
ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 2° 
PERIODO, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (11/11/21), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 17a Sessão Ordinária, da 1 a Sessão Legislativa, do 2° Período, da 18a 
Legislatura, sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada 
pelo vereador Afysson Franco de Lima Garcia. Às dezenove horas, horário 
regimental, presentes os vereadores AL YSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, 
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, ARI OSMAR MARTINS KINOR, 
GILBERTO CARRIEL DE LIMA, JOANI CAMARGO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO 
CORDEIRO DE LIMA, JOSENI RIBEIRO BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 
PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO, RICARDO DIAS DE PONTES e SANDRO 
MARCIO COSMO. Constituído o número legal, a senhora presidente declarou sob 
a proteção de DEUS aberta a sessão. Considerando as disposições do Regimento 
Interno, a presidência pediu aos vereadores e presentes que se posicionasse para 
cantar o Hino Nacional Brasileiro. Antes do expediente, o vereador Sandro Mareio 
Cosmo 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 16a Sessão Ordinária, do 2° período, da 1a Sessão Legislativa, 
18a Legislatura, realizada no dia 28 de Outubro de 2021. Ainda, por determinação 
da senhora Presidente, foram lidas as seguintes matérias: PROPOSITURAS: a). 
VETO: Veto total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nO 242 de 2021, 
de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, que "Dá a denominação da 
Rodovia Municipallndalécio Dias dos Santos, a estrada vicinal com inicio rio bairro 
Campo Grande, API-060, continua na API-058 no distrito de Palmitalzinho até a 
divisa de Municipios Apiaí-Bonsucesso de Itararé, no Município de Apiaí"; b). 
PROJETOS DE LEI: 244/21 - autoria Prefeito Municipal- "Estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Municipio de Apiaí para o exercício de 2022" e respectivas emendas 
individuais dos vereadores; 254/21 - autoria vereador Sandro Márcio Cosmo - 
"Institui Faltas Abonadas aos Servidores Públicos da Prefeitura do Município de 
Apiaí e dá outras providências"; 255/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima - "Dá a denominação de RUA DOS QUATI, a via sem nome, localizada na 
Rua Tertuliano Isaias de Oliveira, próximo à linha do trem, no Bairro Alto da Tenda, 
neste Município; e). REQUERIMENTOS: 056/21 - autoria vereador André Luiz 
Rodrigues de Souza - "Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre medidas e pessoas em situação 
de rua que vivem no município de Apiaí"; d). MOÇÕES: Moção de Repúdio de 
autoria do vereador Luiz Antonio da Silva, manifestando contrariedade as noticias e 
ações articuladas pelo Governador João Dória no intuito de privatização da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP); Moção de 
Apelo de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, para que o Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, 
agende a sabatina de André Luiz de Almeida Mendonça, indicado à vaga de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF; e). INDICAÇÕES: 150/21 - autoria 
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vereadores Alysson Franco de Lima Garcia, João Paulo Cordeiro de Lima e Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a ampliação do sistema 
de iluminação pública nas ruas do distrito de Palmitalzinho; 151/21 - autoria 
vereador Alysson Franco de Lima Garcia - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
determine a realização de levantamento por meio de inventário dos bens sem uso, 
atualmente inservíveis, dentre os quais máquinas, veículos, equipamentos, etc .. , 
com vistas à alienação e subsequente substituição por novas aquisições; 152/21 - 
autoria vereadores Alysson Franco de Lima Garcia, Ricardo Dias de Pontes, Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto e Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal, determine medidas que se fizer necessárias com vistas à concessão de 
abono salarial à todos os funcionários municipais da Prefeitura de Apiaí; 153/21 - 
autoria vereador Ricardo Dias de Pontes - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, 
providências com a finalidade de colocar um poste com respectivo padrão de 
energia, em ponto estratégico no interior do Cemitério Municipal do distrito de 
Lageado; 154/21 - autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal, serviços de cascalhamento nas ruas da Vila Paiolinho, em 
Pinheiros. 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 056/21 - autoria vereador André Luiz Rodrigues de Souza - 
"Requer informações ao Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, sobre medidas e pessoas em situação de rua que vivem no 
município de Apiaí". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores 
vereadores. 2). Discussão e votação da Moção de Repúdio de autoria do vereador 
Luiz Antonio da Silva, manifestando contrariedade as noticias e ações articuladas 
pelo Governador João Dória no intuito de privatização da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 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 
Apelo de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor, para que o Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, 
agende a sabatina de André Luiz de Almeida Mendonça, indicado à vaga de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF. Depois de amplamente discutida, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade 
dos senhores vereadores. 11. USO DA TRIBUNA: A senhora presidente esclareceu 
que por se tratar de sessão que cuida de assuntos orçamentários, consoante art. 
277 do Regimento Interno, seria dispensado o uso da palavra nesta fase, 
facultando-se o uso na fase de Explicação Pessoal. 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 242 de 
2021, de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, que "Dá a 
denominação da Rodovia Municipal Indalécio Dias dos Santos, a estrada vicinal 
com inicio no bairro Campo Grande, API-060, continua na API-058 no distrito de 
Palmitalzinho até a divisa de Municipios Apiaí-Bonsucesso de Itararé, no Município 
de Apiaí". Depois de amplamente discutido, o senhor presidente submeteu-o à 
votação. O veto foi mantido por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM 
DOIS: Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nO 244/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Apiaí para o exercício de 2022" e respectivas emendas individuais dos vereadores. 
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A presidência informou que, inicialmente, iria votar as propostas de emendas 
individuais apresentadas pelos senhores vereadores, à saber: 2.1. Proposta de 
Emenda Individual nO 01 de autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor. A 
presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 
do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o 
autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda 
esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por 
unanimidade dos senhores vereadores, aprovou-se a emenda, em primeiro turno 
de votação. 2.2. Em seguida, a Proposta de Emenda Individual n? 02 de autoria do 
vereador Sandro Mareio Cosmo. A presidente colocou em discussão, esclarecendo 
que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de 
finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da 
palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da 
proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores vereadores, aprovou 
se a emenda, em primeiro turno de votação. 2.3 .. Proposta de Emenda Individual 
nO 03 de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima. A presidente colocou 
em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem 
preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o autor da 
emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o 
teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade 
dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de votação. 2.4 . 
. Proposta de Emenda Individual nO 04 de autoria do vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia. A presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 
4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento 
e depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da 
emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. 
Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em 
primeiro turno de votação. 2.5. Proposta de Emenda Individual nO 05 de autoria do 
vereador Ricardo Dias de Pontes. A presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de votação. 2.6. Proposta de 
Emenda Individual nO 06 de autoria do vereador Luiz Antonio da Silva. A presidente 
colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem 
preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o autor da 
emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o 
teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade 
dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de votação. 2.7. 
Proposta de Emenda Individual nO 07 de autoria da vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa. A presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° 
do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e 
depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da 
emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. 
Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em 
primeiro turno de votação. 2.8. Proposta de Emenda Individual n? 08 de autoria do 
vereador Gilberto Carriel de Lima. A presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
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da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de votação. 2.9 .. Proposta de 
Emenda Individual nO 09 de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto. A 
presidente colocou em discussão, esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 
do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e orçamento e depois o 
autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O autor da emenda 
esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de emenda. Após, por 
unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de 
votação. 2.10. Proposta de Emenda Individual nO 10 de autoria do vereador Joani 
Camargo de Almeida. A presidente colocou em discussão, esclarecendo que na 
forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da comissão de finanças e 
orçamento e depois o autor da emenda. O Relator dispensou o uso da palavra. O 
autor da emenda esclareceu o teor e a importância da inserção da proposta de 
emenda. Após, por unanimidade dos senhores vereadores aprovou-se a emenda, 
em primeiro turno de votação. 2.11. Proposta de Emenda Individual n? 11 de autoria 
do vereador André Luiz Rodrigues de Souza. A presidente colocou em discussão, 
esclarecendo que na forma do § 4° do art. 277 do RI, tem preferência o relator da 
comissão de finanças e orçamento e depois o autor da emenda. O Relator 
dispensou o uso da palavra. O autor da emenda esclareceu o teor e a importância 
da inserção da proposta de emenda. Após, por unanimidade dos senhores 
vereadores aprovou-se a emenda, em primeiro turno de votação. Em seguida, após 
a discussão e votação individualizada das emendas, passou-se à discussão e 
votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nO 244/21 - autoria Prefeito Municipal 
- "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Apiaí para o exercício de 
2022" e respectivas emendas individuais dos vereadores. Depois de amplamente 
discutido, o senhor presidente submeteu-o à votação. O projeto de lei foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores nas disposições não alteradas. Uso da 
Tribuna: Após prévia inscrição para fazer uso da tribuna, a senhora Presidente 
concedeu à palavra ao senhor José Antonio Faggian, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que 
abordou a temática sobre privatização da SABESP. Agradeceu o plenário pela 
exceção concedida para poder fazer uso da palavra. Cumprimentou os senhores 
vereadores e demais vereadores. Disse que seu objetivo era expor sobre a 
privatização da Sabesp, contudo, na sessão de hoje, os vereadores já se 
manifestaram expressando o apoio à Moção de Repúdio de autoria do vereador 
Luiz Antonio da Silva, popular Bicudo, que mostra o posicionamento contrário da 
Câmara de Apiaí em relação às medidas tendentes à privatização da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Disse que é necessário fazer uma 
breve contextualização, pois a ameaça da privatização da Sabesp está inserida 
num contexto de entrega das riquezas do patrimônio brasileiro. Disse que estam os 
assistindo ameaças de transferência de várias empresas como Petrobrás, Correios, 
etc ... , porém, fica grato em verificar que a maioria dos vereadores de Apiaí 
possuem um entendimento contrário as ações em curso tanto pelo Governo 
Federal quanto pelo Estadual, no intuito de fazer a desconcentração dos serviços 
públicos. Hoje estão buscando a transferência para a iniciativa privada, 
vislumbrando apenas o lucro. Afirmou que na sua visão alguns setores não devem 
ser entregues à iniciativas privadas, como água é uma delas, pois água e 
saneamento é saúde, de atribuição do Estado e a Sabesp deve continuar pública. 
Lembrou que em discussões ocorridas em Brasilia/DF, para tratar nacionalmente 
sobre o tema saneamento básico, ocasião que um deputado de Pernambuco, teria 
exposto que num pedido para instalação de uma torre numa região daquele Estado, 
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a operadora respondeu que no local não haveria viabilidade econômica para tanto. 
O orador disse que "telefone até se consegue viver sem, mas água é um bem 
essencial à vida, não conseguimos viver sem acesso a essa fonte básica da 
vida ... ", comparando os exemplos para dizer que não é viável uma empresa dar 
uma resposta semelhante para dizer que não há viabilidade econômica para 
instalar água num determinado bairro rural. O orador fez alusão às palavras do 
vereador Alysson Garcia no tocante à privatização dos parques desejada pelo 
Governo Estadual, argumentando que o Sindicato também representa os 
trabalhadores da Fundação Florestal, que hoje enfrenta esse processo. Reafirmou 
que há um processo de transferência dos bens públicos para iniciativa privada obter 
lucros. Disse que só haveria justificativa de transferir as empresas públicas para 
iniciativa privada se estas estivessem dando prejuízo, mas mesmo se assim fosse 
não teria justificativa para tal transferência, porque nem tudo é feito para dar lucro, 
citando saúde, educação, pois o retorno vem por outra forma, não pode ser tratado 
como mercadoria. Disse que a Sabesp é uma empresa lucrativa, gera cerca de R$ 
3 bilhões de lucros anualmente. Desse valor, R$ 1 bilhão é dividido na forma de 
dividendos, R$ 500 milhões vai para os cofres do Estado e o restante é reinvestido 
em saneamento pela própria empresa, pois um terço dos investimentos feitos em 
saneamento no Brasil é feito pela Sabesp, sendo altamente lucrativa e uma das 
maiores empresas do Mundo, sem tirar nenhum centavos dos cofres do Estado e 
por esses motivos deve ser mantida como empresa pública, pois não há dúvidas de 
que a iniciativa privada não vem para investir, para universalizar os serviços. Disse 
que existe um histórico mundial onde houve a privatização de empresas de água e 
saneamento mostra que as tarifas aumentaram, a qualidade dos serviços pioraram, 
hoje esses lugares vive um processo de reestatização dos serviços transferidos. 
Além disso, em termos de Brasil, 80% dos municípios são deficitários em termos de 
saneamento, pois é um serviço complexo que demanda ganhos em escala, sendo 
que nos 375 municípios onde a empresa está presente, 80% não tem retorno, a 
Sabesp faz os investimentos mediante os chamados 'subsídios cruzados', retirados 
dos dividendos e lucros. O orador disse que se a empresa for privatizada, com 
certeza o investidor só vai querer os municípios lucrativos e não os deficitários, 
porque se retirar os municípios lucrativos afastará a politica implementada pela 
Sabesp de subsídios cruzados, o que penalizará os municípios menores. Disse que 
a Sabesp é um patrimônio do povo paulista, por óbvio, com alguns problemas mas 
com possibilidade de reclamação dos serviços e a busca constante de melhoria no 
seu funcionamento. Disse que na sede do Sindicato já passou por todas as 
operadoras de telefonia celular, são serviços caros e não funciona adequadamente. 
Disse que tem conversado com vereadores, presidentes de câmaras, prefeitos, 
observando uma recorrente reclamação quanto aos serviços de distribuição de 
energia elétrica. Agradeceu à aprovação da Moção de Repúdio, congratulando-se 
com os vereadores e em especial com o vereador Bicudo, autor da proposição. 
IV. Em fase de explicação pessoal: Usou da palavra o vereador Ari Osmar 
Martins Kinor que cumprimentou todos os presentes. O vereador fez uma 
exposição do teor da Moção de Apelo para que o Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, proceda à sabatina do senhor André Luiz 
Mendonça para vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, audiência 
que encontra-se pendente há mais de 06 meses. Agradeceu os vereadores que 
votaram favoravelmente à Moção. Fez um agradecimento à vereadora Joseni 
Ribeiro Barbosa, que durante 11 meses dirigiu esta Casa. Elogiou a condução dos 
trabalhos pela vereadora, atribuindo-Ihes adjetivos como amiga, companheira, 
pessoa dedicada, colaboradora. Reiterou que foi um prazer enorme conviver com a 
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vereadora na presidência, desejando-lhe boa sorte e esperando que num futuro 
próximo reassuma a cadeira de presidente deste Legislativo. Colocou-se ao dispor 
para as eventualidades futuras. O vereador pediu que a servidora Claudia Valentin 
se dirigisse até à Mesa dos Trabalhos para fazer uma homenagem à vereadora 
Joseni que está deixando a presidência por conta da reassunção da cadeira pelo 
vereador titular, Ricardo Rubens de Assis. A servidora Claudia Valentin agradeceu 
o vereador Ari Kinor pela cessão do tempo. Disse que em nome dos funcionários 
da Câmara, agradeceu o suplente de vereador Joani Camargo, que esteve 
substituindo interinamente o vereador Ricardo Rubens de Assis, mas que mostrou 
ser uma pessoa honrada e sensata. A senhora Claudia Valentim fez um breve 
balanço da gestão da vereadora Joseni Barbosa na presidência, enaltecendo suas 
qualidades, dedicação e companheirismo. Mencionou o cuidado com todos os 
servidores, com os vereadores e sua atenção especial com o bom desenvolvimento 
dos serviços na Casa. A servidora Claudia Valentin, agradeceu a prestimosa 
atenção da presidente da câmara, homenageando a pessoa da vereadora. Disse 
que foi muito bom ter trabalhado ao lado da presidente durante esses onze meses, 
raros os dias que a vereadora não compareceu ao prédio do Legislativo (somente 
em ocasiões que esteve em viagens), tendo presidido 17 sessões ordinárias, várias 
audiências públicas e sessões extraordinárias. Agradeceu o cuidado que teve com 
todos os funcionários, com os problemas que envolvia o funcionamento da Casa. 
Disse que na condição de mulher, sente-se orgulhosa em ver uma mulher ser eleita 
e ocupar o cargo de presidente da câmara. Desejou que a caminhada da 
vereadora na politica seja longa e frutuosa, pedindo à Deus que ilumine 
grandemente a presidente Joseni Barbosa e o vereador Joani Camargo que afasta 
se da Câmara Municipal na data de hoje. O vereador Ari Kinor retomou a palavra 
para transmitir agradecimentos ao vereador Joani Camargo, pela paciência e 
companheirismo durante essa rápida passagem, transmitindo-lhe sucesso na 
caminhada da viagem e augurou-lhe sucesso nas próximas eleições, com o desejo 
de vê-Io retomar ao Legislativo em breve. O vereador Ari Kinor reiterou a 
solidariedade à vereadora Joseni Barbosa, pondo-se à sua disposição, 
conquistando-lhe a confiança e a amizade. Usou da palavra o vereador Luiz 
Antonio da Silva que cumprimentou todos os vereadores. O vereador disse que tem 
recebido pedido dos usuários sobre a situação caótica da condição da estrada 
SP.165, trecho Apiaí-Iporanga. O vereador lembrou que na última sessão ordinária, 
registrou protesto contra as palavras proferidas pelo Presidente da Câmara de 
Iporanga, vereador Nelson, que num discurso naquela Casa, teria reivindicado o 
fechamento da estrada para tráfego de caminhões que transporta material de Cajati 
para Apiaí, para uso na fábrica da Intercement. Disse que após sua irresignação 
nesta Câmara de Apiaí, os vereadores de Iporanga, teceram considerações e 
veementes protestos na tribuna da câmara contra o vereador de Apiaí, contudo, diz 
reconhecer que essas divergências são naturais no meio politico. O vereador disse 
que ao invés de se propor a interrupção do tráfego, as autoridades municipais 
devem se aliar na cobrança ao governador do estado para efetuar investimentos 
em melhorias na estrada e não tolher a liberdade de ir e vir das pessoas, em 
especial o caminhoneiro que é uma classe sofrida, principalmente agora, que 60% 
da renda do frete é comprometida com o custo do combustível, o que onera muito o 
transportador, que sacrifica-se para sustentar uma política de distribuição de 
dividendos para acionistas da Petrobrás, pessoas ricas que moram do outro lado do 
Mundo. Disse que a Petrobrás é constituída da seguinte forma: 51 % do capital 
pertence ao Governo Brasileiro, 33% do capital para investidores estrangeiros, o 
resto nas mãos de brasileiros. Disse que a Petrobrás até Setembro teve R$ 93 
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bilhões de lucro, enquanto que o Presidente da República diz que a Petrobrás 
atrapalha o progresso da Nação. Fez comparação sobre o valor dos combustíveis, 
numa escalada crescente, além do preço do gás. O vereador disse que essa 
politica sacrifica o caminhoneiro que se continuar dessa maneira terá que 
obrigatoriamente paralisar as atividades. O vereador reclamou das más condições 
de nossas estradas, outro componente que acarreta prejuízos aos transportadores. 
Criticou a postura do governador que prega o programa "Vale do Futuro", mas que 
não dá a atenção merecida não só para as estradas da região, mas para os 
problemas em geral do Vale do Ribeira. Disse que, dias atrás, viu um outdoor na 
estrada com o slogn 'Vale do Futuro', no local onde se projeta a construção de um 
mirante turístico na estrada, mas que duvida da realização do projeto ante o estado 
de abandono da região, não acreditando nos documentos que estão circulando. O 
mesmo vereador disse lamentar a situação de precariedade da SP.249, Apiaí 
Ribeirão Branco. Lembrou que fez convite para que o Diretor Geral do DER de 
Itapetininga, participe de uma audiência pública nesta Casa, mas que atualmente a 
direção do órgão está em processo de mudança, sendo que já fizeram duas 
mudanças na diretoria da unidade. Disse esperar a vinda do Diretor e reunir um 
grande número de caminhoneiros na oportunidade para discutir a situação de 
penúria das estradas, que, aliás, por força das fortes chuvas agravou-se ainda mais 
suas condições de uso, lembrando que desde o final do mês de setembro deste 
ano, não para mais de chover, o que deteriora ainda mais as estradas. O vereador 
disse que hoje itaóca só tem abastecimento de água porque a Sabesp está levando 
água potável em caminhão para distribuir para seus moradores, atribuindo que este 
fato se deve à devastação das florestas do município, não houve preservação e 
com isso praticamente aniquilou-se as nascentes de águas, pois seu território é 
coberto por pastagens, obrigando que a concessionária faça o transporte de água 
em caminhão para fornecer à população. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias 
de Pontes que cumprimentou todos os presentes, internautas e ouvintes. 
Agradeceu a parceria e solidariedade à presidente da câmara, pessoa que 
participou ativamente dos trabalhos do Legislativo, com garra, determinação e 
vontade. Lembrou da adversidade durante a campanha eleitoral, mas fato sem 
qualquer interferência na vida do Legislativo, respeitando os colegas que apoiaram 
candidatura diversa. Disse que a presidente da câmara é uma pessoa nobre, não 
faz distinção de pessoas e partidos. Usou da palavra o vereador Ricardo Dias de 

_ Pontes que saudou todos os presentes. O vereador disse que há uma unanimidade 
entre os vereadores, todos desejavam a permanência da vereadora Joseni Barbosa 
na presidência. Colocou-se ao dispor da companheira de vereança. Também, 
congratulou-se com o vereador Joani Camargo, colocando-se à disposição para 
lutar pelas demandas dos moradores de Queimadas, alegando-se que foi 
prazeroso estar ao lado do vereador Joani nesse período. O vereador disse que a 
data de amanhã é a dia designado para posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos. 
Disse que a campanha se arrastou demasiadamente, uma campanha que 
perdurou-se por quase um ano. Afirmou que foi um período de aprendizado e 
conhecimento, pois esse dilatado período foi suficiente para que os eleitos 
conhecessem os problemas em todos os cantos do município. Lembrou que o 
mandato anterior foi um período de abandono, donde se extraiu algumas lições que 
servirão para o longo da vida. Disse que, no mínimo, retirou três lições dessa 
campanha, ao contrário de buscar simplesmente popularidade, o que não condiz 
com a realidade e necessidade da população. Criticou a venda de ilusões e sonhos 
para à população, mas que os programas de governo devem ser baseados em 
fatos concretos e plausíveis de realizar. Afirmou que as lições, são 
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comprometimento, trabalho e uma verdadeira representação. Disse que se abre um 
novo ciclo para os novos dirigentes. O mesmo vereador disse que os deputados 
federais e estaduais estão garimpando votos no município, contudo, precisamos 
ficar atentos para alguns que estão se aproximando sem compromissos. Citou 
nominalmente deputados que obtiveram votos no município e não destinou nenhum 
centavos para o município. De outro lado, lembrou dos deputados que colaboram 
efetivamente para o desenvolvimento do município. Ressaltou a importância de 
valorizar esses deputados que sente a dor dos munícipes e ajuda na construção de 
nosso progresso. Disse que o governo do estado está vendendo ilusões para nossa 
região, intitulado 'Vale do Futuro', mas que é uma barganha, pois exige apoio dos 
vereadores e prefeitos, além da troca de emendas parlamentares. O vereador disse 
que os moradores da zona rural não estão contentes com as ações desenvolvidas, 
mencionando a falta de médicos, de estradas e outras necessidades. Disse que 
não é perseguição, mas dever do vereador na cobrança dos novos mandatários. 
Alertou que os vereadores devem brigar pelos interesses da população. Usou da 
palavra o vereador Joani Camargo de Almeida que cumprimentou todos os 
presentes. Agradeceu primeiramente à Deus pela oportunidade de permanecer 
essa temporada com os vereadores, participando por dez meses. Agradeceu à 
cada vereador na escolha do vereador Ricardinho Assis para presidente, 
indiretamente colaboraram para que ele assumisse uma cadeira. Lembrou das 
conversas que teve com o vereador Alysson e depois com o vereador Ricardo Dias, 
que antes mesmo de assumir, esses pares já lhe anteciparam sobre a promissora 
noticia que depois se confirmou de fato. Lembrou do mandato em que esteve como 
vereador, período que dos atuais vereadores apenas o vereador Ari Kinor se 
manteve até os dias de hoje. Disse que o vereador Ari Kinor é um vereador com 
grande atuação, ao contrário do que ele se intitula como 'chato', mas trata-se de 
um vereador atuante e com eloquente oratória, representa os eleitores com afinco e 
de modo geral a população. Também, parabenizou a atuação de todos os 
vereadores, citando nominalmente o trabalho dos vereadores André, Gilbertão com 
garra e grandes batalhas, Paulo Tsujimoto, com atuação destacada, João Paulo da 
Saúde, Ricardinho Dias, Sandro Cosmo, Alysson, Joseni, Bicudo, enfim, ressaltou a 
qualidade de todos os vereadores, assegurando que todos representam com 
dignidade nossa população. Disse que sua região de atuação, Araçaiba e 
Queimadas, com certeza não ficará alheia de representação, pois tem certeza que 

- todos irão dispensar a devida atenção. Elogiou todos os vereadores, lembrando da 
atuação de todos os colegas. Também, disse que o substituto do prefeito 
Ricardinho Assis cumpriu com sua obrigação com determinação e brilho, 
lembrando dos feitos do prefeito interino, recuperou as estradas e arrumou várias 
outras demandas espalhadas pelo território do município, num exemplo de sucesso 
em nome da Câmara de Vereadores. Disse que na subida do Pinhalzinho, na 
gestão do prefeito Ari Kinor, houve a recuperação mediante colocação de material 
de boa qualidade, que até os dias de hoje ainda permanece com boas condições 
de uso. Agradeceu o carinho dos funcionários da Câmara Municipal, todos 
prestativos e atenciosos, alegando que recebeu o presente das mãos da 
funcionária Ana Beatriz, está sensibilizado com o gesto de carinho e bastante 
emocionado. Agradeceu novamente a atenção do prefeito Ricardinho, Secretário de 
Obras Maurinho, sempre dispensou uma ótima atenção, bem como, agradeceu a 
atenção do atual Secretário de Obras, Roberto Munhão. Desejou uma boa sorte e 
felicitações aos eleitos Sergio e Polaco, pessoas destemidas e com uma enorme 
vontade de trabalhar. Pediu proteção à Deus. Usou da palavra o vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima que saudou todos os presentes, internautas e demais 
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pessoas que acompanha a sessão. Agradeceu o vereador Joani Camargo, 
congratulando-se com a presença do companheiro, sentindo-se orgulhoso em 
participar dos trabalhos ao lado de colegas como os vereadores Polaco Moura, 
Jorge Pingas e agora com o vereador Joani, considerando-o como uma pessoa 
espetacular, pode conhece-Io melhor nesse período de mandato, trocando 
experiências mútuas. Disse que coloca-se à disposição do colega como vereador e 
como farmacêutico. Parabenizou a vereadora Joseni Barbosa pela condução na 
presidência da câmara, função que exige boa desenvoltura para exercê-Io, que fez 
com segurança e firmeza, tempo que enfrentou todos os desafios da função. O 
vereador disse que é grande a expectativa para a posse do prefeito Sergio e do 
vice prefeito Polaco, pedindo a maior dedicação para enfrentar os problemas, 
pedindo proteção de Deus para que tenham sabedoria e competência para 
administrar Apiaí, que torce pelo trabalho e ajuda-Ios no que for necessário. Disse 
que se advier erros, os vereadores devem apontar os melhores caminhos. Disse 
que ficou contente com a escolha da pessoa para administrar a Secretaria 
Municipal de Saúde. Lembrou que na última semana, o prefeito interino saiu às 
pressas e evitou entrar no debate suscitado pelos vereadores, mas que advertiu de 
que 'o prefeito incorre no crime de prevaricação, ao saber das irregularidades e 
omitir nas providências cabíveis', crime tipificado no art. 319 do Código Penal. 
Disse que o prefeito não deu a resposta exigida pelo vereador por intermédio do 
requerimento, pois os veículos de transporte coletivo que opera está em desacordo 
com a legislação. Disse que o prefeito deve separar a responsabilidade de 
administrar o município com eventuais amizades. O vereador disse que se 
dependesse exclusivamente dele, já teria encaminhado uma representação para a 
Promotoria de Justiça para tomar as devidas providências. Afirmou que o prefeito 
deveria reconhecer o erro em permitir que a empresa transite com os veículos em 
situação irregular, pois o prefeito não protegeu os usuários da zona rural. O 
vereador disse que é proibido fazer propaganda no interior dos cemitérios, 
lembrando que o prefeito dissera em áudio à um empresário 'que não sabia da 
pintura de lixeiras no interior do cemitério de apenas uma empresa funerária', 
sabendo-se da existência de duas funerárias na cidade. Disse que na próxima 
sessão irá apresentar um requerimento, pedindo informação sobre a permissão 
dada e a permuta autorizada, advertindo que isso também representa um novo 
crime praticado pelo prefeito. Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira 

_ Tsujimoto que cumprimentou todos os vereadores, internautas e demais pessoas 
que acompanha pela Rádio. O vereador pediu que se registrasse um ocorrido 
desagradável, na semana anterior à data de 21 de Outubro, e, por esquecimento 
deixou de enviar um oficio para o Diretor de Esportes, informando sobre um treino 
que iria oferecer para seus alunos de judô, oportunidade que o responsável pelo 
órgão afirmou que 'não seria permitido efetuar o treino no local', sala que não tem 
uso naquele horário e onde os tatames estão depositados. Disse que, com toda 
dificuldade, em baixo de chuva, chegou no local e se deparou com várias crianças 
que são seus alunos. Disse que o Diretor se negou na cessão do uso e 
imediatamente ligou para o Prefeito, mas este preferiu não intervir. O vereador 
criticou veementemente a postura de inércia do prefeito, lembrando dos 
compromissos assumidos por ocasião da eleição do prefeito interino para ocupar o 
cargo de presidente da câmara, via de consequência, ocuparia o cargo de prefeito, 
ficando acertado, na ocasião, que os vereadores em conjunto teria voz ativa na 
escolha dos secretários, dos diretores, mas que o vereador classificou como 'falta 
de consideração com o povo, com a sociedade de Apiai'. Disse que "esse ego 
inflamado na politica de Apiaí é muito ruim .... cara é muito ruim .... ", aduzindo que 
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tem um principio filosófico no judô que traduzido diz que "tem que ser bom para 
todos", sendo que a politica em Apiaí também tem que ser bom para todos, "num 
jardim uma flor que florir sozinha, não é bonito, todo o jardim tem que florir". Pediu 
que se registrasse como uma nota de repúdio. Agradeceu o vereador Joani 
Camargo, pois todos os convites que endereçou ao companheiro foi receptivo. 
Pediu que o companheiro que ora deixa a vereança possa ajuda-Ios, corrigindo os 
erros cometidos no mandato. Também, o vereador Paulo Tsujimoto disse que ao 
mesmo tempo que irou a presidente em algumas oportunidades, logo após 
conversavam e se entendiam, alegando que a presidente sempre se colocou à 
disposição de todos. Desejou à presidente Joseni uma bela caminhada, desejando 
lhe boa sorte. Disse solidarizar-se com a vereadora na sua trajetória. Usou da 
palavra o vereador Alysson Franco de Lima Garcia que saudou todos os presentes. 
Disse que a data de hoje é um dia especial em todos os sentidos, as homenagens 
de despedida da vereadora Joseni Barbosa, da presidência da Câmara, da saída 
do vereador Joani Camargo, que deixará o cargo para reassunção do vereador 
Ricardo Assis. Também, o mesmo vereador disse que a data de hoje tem especial 
relevância em face da inserção de emendas impositivas no orçamento municipal 
para o próximo exercício financeiro, pois os vereadores estão colocando no 
orçamento propostas de emendas que retrata as reivindicações da população e 
com isso uma resposta mais efetiva por parte do Legislativo. Agradeceu as 
palavras proferidas pelo colega vereador João Paulo, no tocante à gestão do 
vereador à frente da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, um 
trabalho difícil, com grande esforço na época, o que pode ser testemunhado pelo 
prefeito da época Ari Kinor, hoje na vereança. Agradeceu o vereador João Paulo 
que concordou com a unificação de valores das emendas dos dois vereadores para 
contemplar iluminação pública no distrito de Palmitalzinho. O vereador ainda 
mencionou que o vereador Paulo Tsujimoto teve a iniciativa de pleitear um bônus 
salarial ao funcionalismo municipal. Também, parabenizou a iniciativa do vereador 
Sandro Cosmo que apresentou um projeto de lei autorizando as faltas abonadas 
aos servidores municipais. Lembrou da indicação conjunta com o vereador Paulo 
Tsujimoto, para colocação de pedras nas ruas e estradas no distrito do 
Palmitalzinho, reconhecendo que mesmo o maquinário da Prefeitura ter promovido 
serviços no distrito, contudo, não foi suficiente para resolver de maneira mais 
efetiva, dada a precariedade da malha viária da localidade. No tocante à 
privatização da Sabesp, por ser uma empresa altamente lucrativa, não concorda 
com as medidas em ação pelo Governo Estadual. Agradeceu todos os vereadores 
pela votação do titulo de cidadania ao deputado Paulo Fiorilo. Agradeceu o 
comparecimento dos vereadores, da organização da presidente com a colaboração 
dos funcionários. Ressaltou a participação dos vereadores Ari Kinor, Paulo 
Tsujimoto e Professor Ananias Gonçalves, que estiveram em Iporanga, para tratar 
sobre a privatização do Petar, representando nosso Legislativo. Reiterou os 
agradecimentos pela presença, os pronunciamentos feitos na ocasião e as 
abordagens feitas na ocasião sobre os problemas do Vale do Ribeira. Fez uma 
breve homenagem ao suplente de vereador Joani Camargo, representante dos 
moradores do Bairro Queimadas, inclusive, sugeriu que seja aproveitado na 
administração, pois é uma pessoa portadora de qualidades indispensáveis para 
colaborar com a gestão municipal que se iniciará a partir da data de amanhã. 
Parabenizou a vereadora Joseni Barbosa, uma mulher guerreira, enquanto que 
surgiram algumas situações desagradáveis os vereadores ficaram surpreendidos 
com o modo de resolver, pessoa que sente transitar, compreender, ajudar, atender 
e sabe ser companheira e compreensiva, sabe direcionar, ressaltando, que de 
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todos os saberes, o mais importante é que sabe Presidir, finalizando seu 
pronunciamento, bastante emocionado. Usou da palavra o vereador Sandro Marcio 
Cosmo que cumprimentou todos os presentes. O vereador disse não concordar 
com as privatizações anunciadas, pedindo anuência ao autor da Moção de Repúdio 
contra a privatização da Sabesp, para subscrever a propositura. Parabenizou a 
passagem do vereador Joani Camargo nesse período de convivência no 
Legislativo, um aprendizado com a experiência do vereador, uma pessoa serena e 
de respeito, que conquistou a simpatia de todos os companheiros e que 
antecederam nas homenagens. O mesmo vereador disse que a vereadora Joseni 
esteve no comando com maestria, guerreira, de fibra, honesta e competente, 
sempre à disposição da população. Presenciou sua incansável luta na busca de 
melhorias para à população, em especial aos mais carentes, quais sempre 
procurou atender. Disse que foi uma honra estar ao lado da vereadora, parabenizou 
o excelente trabalho realizado na presidência desta Casa. Usou da palavra o 
vereador André Luiz Rodrigues de Souza que cumprimentou todos os vereadores, 
internautas e ouvintes. O vereador discordou em parte sobre a almejada 
privatização, pois diz não ser favorável à privatização da Sabesp, sabedor do 
empenho da empresa para executar as obras e manutenção da rede de 
abastecimento no município e região, enfrenta prejuízos. O mesmo vereador disse 
que no tocante ao Parque é necessário maior reflexão, pois o Governo não se 
dispõe à investir, entendendo que em relação aos parques seria cabível a 
privatização, pois captará investimentos privados para tornar rentável o negócio, 
gerando lucros e principalmente investimentos na área do turismo. O vereador 
ressaltou que quanto aos parques seria pertinente à privatização, com a ressalva 
de que é seu ponto de vista pessoal, sem querer desagradar os pares que defende 
posição contrária. Disse que foi um prazer enorme conviver com o vereador Joani 
Camargo durante esses dez meses e meio, colocando-se à seu dispor para 
quaisquer eventualidades. Em relação à Joseni Barbosa congratulou-se com o 
trabalho realizado, enaltecendo suas qualidades pessoais e politicas. Parabenizou 
os eleitos Sergio e Polaco Moura, que assumirão o governo do município a partir da 
data de amanhã, augurando-lhe boa sorte e sucesso na empreitada, pois com 
certeza um bom mandato interessa não só aos dirigentes políticos, mas aos 
vereadores e à toda população. Usou da palavra a vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa que saudou todos os presentes. Disse que essa é sua última sessão como 
presidente do Legislativo. Disse que está se despedindo com a sensação de dever 
cumprido, agradecendo à todos os funcionários e vereadores que esteve junto 
nessa caminhada. Disse que não é uma despedida, mas um até logo, pois está 
num período de muito trabalho. Disse que não tem palavras para agradecer o 
companheirismo e desejou muito sucesso para todos. Seu ciclo como interina 
terminou, mas agradeceu a história construída. Disse que no meio de todos os 
homens, foi destaque como a primeira mulher presidente, pois o lugar da mulher é 
onde ela quiser. Também, parabenizou o suplente Joani Camargo, assegurando 
que foi uma honra trabalhar com o colega, colocando-se à disposição para apoiar 
as necessidades do colega vereador na região do distrito de Araçaíba, Queimadas, 
Pinhalzinho, Peão Móquem e circunvizinhos. Agradeceu à cada um pela paciência 
e disse que ficou extremamente feliz como colega de todos e colocou-se à 
disposição de todos na caminhada. Nada mais havendo à tratar, o senhor 
presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se 
realizar no dia 25 de Novembro de 2021, no horário regimental, bem como, para a 
Sessão Solene de Posse, à realizar-se no prédio do Colégio Cecilia Meireles, à 
partir das 18horas, para posse do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos, em eleições 
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suplementares. Levantou-se a sessão às vinte e duas horas e trinta e seis minutos. 
Para constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim e pelo senhor Presidente. 
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