
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 
ELEITOS EM 03 DE OUTUBRO DE 2021, EM ELEiÇÕES SUPLEMENTARES 
OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE APIAI. 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um 
(12/11/2021), a Câmara Municipal de APIAI, Estado de São Paulo, realizou, 
nas instalações do Colégio Cecilia Meireles, situado na Rua David Carlos 
Macknight nO 426, Bairro Jardim Paraiso, na cidade de Apiaí, Estado de São 
Paulo, a Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em 03 de 
Outubro de 2021, em Eleições Suplementares ocorridas no Município de Apiaí. 
Sob a Presidência da Vereadora Joseni Ribeiro Barbosa que ocupa 
interinamente a presidência e secretariada pelo Vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia. Às dezoito horas, da data em epigrafe, horário e data 
previamente ajustado entre a presidência, os vereadores, o prefeito e o vice 
prefeito eleitos, 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. O Mestre de Cerimônia, 
senhor Ananias Gonçalves Pereira, fez um apanhado histórico da existência da 
Câmara de Vereadores de Apiaí, relatando fatos e situações que mostra a 
importância e relevância do Legislativo local na trajetória histórica do Município. 
Após essa introdução, assumiu a função de cerimonialista o professor Elcio 
Pereira de Souza Lazzarotto, convidado para auxiliar nos trabalhos, disse que 
"enquanto Diretor do Colégio Cecilia Meireles é um prazer receber à todos 
nesta Casa, colocando às instalações do estabelecimento de ensino à 
disposição de todos para se sentir à vontade. Disse que o Prefeito e Vice 
Prefeito foram legitimamente eleitos e destinatários da confiança da nossa 
população. Após, em nome dos vereadores, da presidência da câmara, 
agradeço todos os presentes, dando-Ihes Boas Vindas à cerimônia de Posse 
do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em 03 de Outubro de 2021, para completar o 
mandato de 2021 à 2024, em eleições suplementares. Convidou a vereadora 
Joseni Ribeiro Barbosa para subir ao palco, na sequência o prefeito eleito 
Sergio Victor Borges Barbosa, vice-prefeito Everson Leonardi de Paula e assim 
nominalmente os vereadores acima nominados. O mestre de cerimônia 
enalteceu o simbolismo da data, argumentando que a data de hoje é festiva 
não só pelo fato de haver a transição para um período novo da vida municipal, 
mas, sobretudo pela festa democrática que representa este ato, inaugurando 
um novo ciclo na história de nossa terra, quando as personalidades que 
conquistaram a confiança do povo nas urnas, assumem como destinatárias da 
delegação do povo, o encargo de conduzir a administração e guiar os destinos 
de nosso povo, contribuindo para o engrandecimento de nossa história e o 
desenvolvimento de nossa cidade. Ainda, o mestre de cerimô ia.convidou 
para compor a Mesa, a senhora JOSENI RIBEIRO BARBOSA, v reaõ ra que 
ocupa a presidência, o senhor AL YSSON FRANCO DE LIMA ARC para 
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secretariar os trabalhos, o senhor SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA, 
Prefeito eleito, EVERSON LEONARDI DE PAULA, Vice-Prefeito eleito, e na 
sequência todos os demais vereadores para compor a mesa dos trabalhos. Ato 
contínuo, registrou a presença de autoridades e familiares dos eleitos. O 
mestre de cerimônia, saudou em nome da Câmara de Vereadores as 
autoridades presentes, registrando a presença dos prefeitos de Itaóca, Ribeira, 
Barra do Chapéu, Guapiara, Ribeirão Grande, ex-prefeito de Capão Bonito, 
presidente da câmara de Itaóca, Ribeira, Barra do Chapéu, Guapiara. A 
presidente da câmara, vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, conforme determina 
o Regimento Interno, pediu que todos se posicionasse em sinal de reverência 
para ouvir os acordes do Hino Nacional Brasileiro executados pela Orquestra 
Municipal de Apiaí. Após a apresentação da Orquestra, o mestre de cerimônia 
convidou à Professora Janice Prestes para cantar o Hino de Apiaí. A 
professora Janice Prestes que antes de tocar o hino e a cantar a melodia, fez 
um breve pronunciamento, lembrando que nos diálogos que tem o prefeito 
eleito enfatiza que 'se o senhor não edificar a casa, em vão o trabalho à quem 
edifica, se o senhor não tomar a cidade, em vão a sentinela'. Disse que faz 
necessário que cada liderança, cada pai de família tem consciência de que 
primeiramente Deus é senhor absoluto em nosso coração, em segundo lugar a 
família, pois quem não consegue governar uma família não tem condições de 
governar uma cidade, em terceiro lugar queremos o melhor para Apiaí, pois se 
temos Deus, a Família, podemos chegar muito longe". Entoou os acordou e 
cantou o Hino de Apiaí, que ao final foi efusivamente aplaudida de pé. Em 
seguida, a presidente convidou o vereador Alysson Franco de Lima Garcia, 
para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Em seguida, a senhora 
Presidente informou que os senhores Prefeito e Vice-Prefeito eleitos já haviam 
apresentado os diplomas eleitorais e as respectivas declarações pública de 
seus bens, sendo transcritas resumidamente, assim: SERGIO VICTOR 
BORGES BARBOSA, Prefeito, declarou possuir bens os seguintes bens: 1). 
lote de terras sem benfeitorias, terreno, no valor de R$ 65.000,00; 2). 50% das 
quotas ou quinhões de capital do prédio e estabelecimento comercial 
denominado Apiaí Petro Ltda., no valor de R$ 1.320.000,00; 3). Uma gleba de 
terras rural, no valor de R$ 105.000,00; 4). Um veículo Toyota Hillux, ano de 
fabricação 2020, no valor de R$ 200.000,00; 5). Uma Casa Residencial 
localizada no Jardim Sol Nascente, na cidade de Apiaí, no valor de R$ 
100.000,00; 6). Uma gleba de terras rural, no valor de R$ 50.000,00; 7). Uma 
gleba de terras rural, no valor de R$ 90.000,00; 8). Um prédio comercial, 
localizado na cidade de Apiaí, no valor de R$ 504.000,00; 9). Um prédio 
comercial, localizado na cidade de Apiaí, no valor de R$ 190.000,00; 10). Um 
prédio comercial, localizado na cidade de Apiaí, no valor de R$ 424.000,00; 
11). Um lote de terras urbano sem benfeitorias, localizado na cidade de Apiaí, 
no valor de R$ 16.687,00, totalizando R$ 2.964.687,00. EVERSON LEONARDI 
DE PAULA, Vice-Prefeito, declarou possuir os seguintes bens: 1). Um terreno 
no Bairro Sumidouro, Município de Apiaí, no valor de R$ 45.900,00; 2). Um 
veículo, marca GM/Chevrolet, modelo Celta 1.0 Flex, ano de fabricação 2013, 
no valor de 26.000,00; 3). Um veículo Toyota Hillux, ano de fabricação 2014, no 
valor de R$ 100.000,00; 4). 99% do capital social da empresa Bonanza 
Ferramentas LIda., no valor de R$ 29.700,00; 5). Aplicação de Renda Fixa ~ 
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(CDB, RDB e outros), no Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 109.270,89; 6). 
Um veículo, marca Fiat, modelo Palio Sporting 1.6, no valor de R$ 42.500,00; 
7). Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e outros), no Banco Santander, no 
valor de R$ 6.990,83, totalizando R$ 360.361,72. Em seguida, a presidente da 
câmara passou à oficialização da posse dos dirigentes eleitos, tendo convidado 
o senhor Sergio Victor Borges Barbosa presente e regularmente diplomado, 
para prestar o compromisso solene, com a mão direita estendida, nestes 
termos: "PROMETO CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO FEDERAL, 
CONSTITUiÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR 
AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E 
TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICIPIO E BEM ESTAR DE SEU 
POVO". A senhora Presidente, então, declarou-o empossado no cargo de 
Prefeito. Após, convidou o senhor Everson Leonardi de Paula presente e 
regularmente diplomado, para prestar o compromisso solene, com a mão 
direita estendida, nestes termos: "PROMETO CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO 
FEDERAL, CONSTITUiÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, 
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI 
CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICIPIO E BEM 
ESTAR DE SEU POVO". A senhora Presidente, então, declarou-o empossado 
no cargo de Vice-Prefeito. Após, o vereador Alysson Franco Garcia de Lima, 10 
Secretário, leu na íntegra o Termo de Posse que foi firmado pelo Prefeito, 
Vice-Prefeito empossados e por todos os demais vereadores presentes na 
Sessão. Em continuidade, a presidente concedeu à palavra ao prefeito Sergio 
Victor Borges Barbosa, que cumprimentou as autoridades, os vereadores, seus 
familiares, sua mãe d. Terezinha Borges de Paiva, seus irmãos, sua esposa e 
seus filhos. Saudou nominalmente todos os vereadores que compõe o 
Legislativo, bem como saudou o vereador Ricardo Assis, prefeito interino e o 
vice-prefeito eleito Polaco Moura. Iniciou seu pronunciamento agradecendo à 
Deus pela oportunidade de governar Apiaí, ao mesmo tempo que pede saúde, 
sabedoria e discernimento para sempre tomar decisões corretas e o melhor 
para o Município de Apiaí. Registrou gratidão aos apiaienses pela confiança 
em lhe ter dado seu voto. Disse que é imensamente grato pela presença de 
seus familiares, sua esposa Renata dos seus filhos Gabriel e Mariana, seus 
irmãos presentes. Disse que hoje começa o desafio na busca de eficiência da 
administração pública, que será revertido em serviços de qualidade para nosso 
município, na saúde, na educação, na segurança, na promoção social. Disse 
ter certeza que para buscar esses resultados tem que gerir muito bem o 
dinheiro público, equilibrando as despesas com a arrecadação. Afirmou que foi 
uma tônica na sua campanha que o serviço público tem que chegar à todos, 
especialmente às pessoas que mais precisa dele. Disse que ao longo dos 
últimos anos percebeu que o serviço público não na proporção reclamada, o 
que criou um enorme desequillbrio na sociedade. Disse que esse longo período 
de campanha foi bom para amadurecer e dar mais conhecimento sobre a atual 
situação do município. Disse que após as eleições já iniciou uma peregrinação 
na busca de recursos. Conclarnou o Legislativo para somar esforços e buscar 
recursos necessários para o município, afirmando que esta Casa é 
fundamental para consolidar o desenvolvimento que todos aspiramos, quer na 
aprovação de projetos de leis essenciais e que garanta melhoria na qualidade v: 
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de vida de nossa população. Disse que Legislativo e Executivo vão dividir as 
tarefas e colher os resultados que ao final se espera sejam muitos. Afirmou que 
governar Apiaí é um desafio enorme, não é uma tarefa para apenas uma 
pessoa, unidos todos farão o melhor para o povo e para o município, 
finalizando seu discurso. Após, a senhora presidente concedeu à palavra ao 
senhor vice-prefeito Everson Leonardi de Paula, Polaco Moura. Cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu à Deus e o público presente, seus familiares, 
sua filha, sua neta, irmãos, tios, amigos e eleitores. Agradeceu os prefeitos de 
Guapiara, Ribeirão Grande, o ex-prefeito Marco Citadini. Agradeceu o 
candidato Donizetli Borges Barbosa, que participou na chapa vitoriosa nas 
eleições de 2020. Disse que foi uma extensa campanha, prevista para Março, 
depois adiada para Junho, Agosto e agora em Outubro deste ano. Disse que o 
prefeito Sergio é uma pessoa de pulso firme mas com um enorme coração. 
Disse que acredita que farão um excelente mandato. Disse que durante seus 
oito anos de mandato como vereador, conhece as atividades da vereança, se 
colocando à disposição dos vereadores. Ressaltou que o sucesso da 
administração passa pelas mãos dos vereadores, afirmando que ninguém 
governa sozinho, esperando que farão um excelente mandato. Disse que se 
doarão ao máximo na busca de bons resultados. Citou parte de sua infância, 
juventude e agora pessoa formada em Apiaí. Disse que o desafio é enorme, 
conta com o apoio da população e da Câmara de Vereadores. O mestre de 
cerimônia, professor Elcio cumprimentou todas as autoridades, registrou a 
presença dos prefeitos, vereadores, policiais militares, bombeiros, guardas 
municipais. Mencionou a presença do suplente de deputado estadual João 
Fadei, Sergio Ricardo Batista, policial militar ambiental, Odair Bonruque, 
Secretário de Agricultura de Ribeira, Ana Paula Dorini, Dirigente Regional de 
Ensino, José Matheus Freitas, Prefeito de Guapiara, Padre Marcelo, da 
Paróquia de Apiaí, Ivanildo Pereira Nolasco, Prefeito de Barra do Chapéu, Rui 
Fonseca, Presidente da Câmara de Adrianópolis/PR, o prefeito eleito de Itaóca 
Trannin, seu vice-prefeito Aluizio, o prefeito Interino de Itaóca Ezequiel Batista 
Fortes, João Alberto Pontes Coelho Junior, Superintendente Administrativo do 
Hospital Dr. Adhemar de Barros, Jorge Fernando de Almeida, Policia Militar, 
Marcia Moraes, representante do deputado estadual Frederico D'ávila, Maria 
Donizete de Mello, Presidente da 176a Subseção da OAB de Apiaí. Após, a 
presidente deferiu a palavra aos inscritos, nesta ordem: Usou da palavra o 
vereador Ricardo Dias de Pontes que saudou todos os presentes. Agradeceu a 
presença de todos, prestigiando esse momento impar da nossa história. Disse 
ter a convicção de que a escolha do prefeito atende aos anseios de 
desenvolvimento de nosso povo, disse que o prefeito é parte da grande 
mudança desejada, funcionário número 01 de todos nós. Disse que ambos os 
eleitos terão vários compromissos em nosso município, entre as quais 
valorização da educação básica, agricultura, pois os dois são agricultores e 
conhecem as dificuldades da agricultura no município. Disse sentir orgulho em 
ter Sergio e Polaco como representantes, pois os moradores da zona rural 
sofrem com a falta de investimentos na zona rural, com a certeza de que os 
dirigentes farão jus à esse legado de confiança. Ressaltou a necessidade de 
investir nos jovens para que sejam o futuro, o amanhã, investir no esporte e 
noutras áreas que carece de investimentos. Disse que é preciso mudar o que 
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precisa ser mudado, manter os acertos e fazer investimentos com a finalidade 
de colocar nosso município nos trilhos do desenvolvimento. Desejou 
felicitações para que alcance pleno êxitos no governo que se inicia. Usou da 
palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor que cumprimentou todos os 
presentes. Disse que hoje é um dia de alegria, pois estamos na companhia do 
prefeito eleito, fruto da escolha da população. Desejou ao prefeito e ao vice- 
prefeito, muita sabedoria, paciência, que Deus esteja em todos os momentos 
abençoando a vida dos escolhidos, colocando sabedoria para poder tomar as 
decisões. Disse acreditar que não será fácil, pois como prefeito durante quatro 
anos, enfrentou muitas dificuldades, pois Apiaí vive há longa data uma situação 
precária em termos econômicos, se arrasta há anos e é de difícil solução. Fez 
um balanço das últimas administrações, onde todos os dirigentes tinham as 
melhores intenções, porém, a situação econômica não permitiu que realizasse 
na integralidade suas metas de trabalho. Lembrou da conversa por telefone 
com o prefeito eleito, onde este dissera uma frase marcante: 'Ari, o cobertor é 
curto demais, se puxo pra cobrir o peito descobre os pés, se puxo para cobrir 
os pés descobre o pescoço'. O orador disse que tem certeza de que com a 
vontade que ambos os dirigentes estão demonstrando, a garra e determinação, 
características de suas personalidades, farão um bom governo. Mas com a 
vontade, determinação e bençãos de Deus, sempre invocando a proteção de 
Deus alcançarão os êxitos desejados. Disse que como vereador estará à 
disposição, com cobranças necessárias e dentro das possibilidades. Disse que 
todos devem ter a compreensão e a sabedoria para exigir aquilo que é 
possível. Acredita que todos de Apiaí ganhará com a administração dos 
escolhidos, colocando-se à disposição como vereador e sua experiência como 
prefeito. Ressaltou a importância de que dos empossados fazer a escolha de 
um bom secretariado, pedindo bençãos para a vida do Sérgio e do Polaco, bem 
como para Apiaí de um modo geral. Usou da palavra o vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima que saudou todos os presentes. Cumprimentou o Prefeito e o 
Vice-Prefeito, Sergio e Polaco Moura. Desejou boa noite aos presentes, ao Pe. 
Marcelo, da Igreja Matriz de Apiaí, Cmte. Jorge, do Batalhão da Policia Militar. 
Disse que em nome do Prefeito Ari da Cesp, de Ribeira, cumprimenta todos os 
prefeitos, em nome do Donizetti, cumprimenta todos os ex-prefeitos. Disse que 
coloca o seu mandato de vereador à disposição do prefeito empossado, para 
trabalhar juntos em prol de uma administração produtiva e exitosa. Afirmou que 
quando há união entre o Legislativo e o Executivo, o trabalho indubitavelmente 
é mais produtivo. Disse ter certeza da competência e da responsabilidade do 
prefeito com a população de Apiaí. Disse que trabalhou por 08 anos com o 
vice-prefeito Polaco Moura, quem conhece e pode afirmar conhecer sua 
competência e tem certeza que fará um bom trabalho na condição de vice- 
prefeito. Disse que em nome do deputado federal Herculano Passos e da 
Presidente Regional do PMDB, uma mensagem de que o gabinete do deputado 
federal Herculano está aberto para todas as demandas. Disse que a Secretaria 
da Agricultura do Estado de São Paulo, comandada pelo PMDB, também à 
disposição do Prefeito e Vice-Prefeito de Apiaí, encerrando com o desejo de 
que resulte num excelente mandato ao final da atual gestão. O mestre de 
cerimônia leu mensagens recebidas do deputado federal, Paulo Fiorilo, e do 
ex-Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumprimentando o prefeito e o Vice-~ 
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prefeito, um abraço fraterno à todos os habitantes de Apiaí, além de desejar 
uma profícua gestão. Usou da palavra o vereador Paulo Seiti Ferreira 
Tsujimoto que cumprimentou todos os presentes. Fez uma saudação especial 
à mãe do prefeito, d. Terezinha Borges de Paiva, atribuindo-lhe os méritos por 
ter educado seus filhos, na honestidade, no trabalho que forjou o caráter da 
prole, 02 prefeitos de Apiaí, 01 presidente da câmara. Cumprimentou a primeira 
dama Renata Ribas, além de homenagear a primeira dama do prefeito interino, 
Flaviane. Afirmou que o desejo de ingressar na politica foi despertada por conta 
da vitória do prefeito Donizetti Borges Barbosa, pois ficou profundamente 
emocionado com as comemorações e aquilo foi um marco inaugural na sua 
vontade de ser um representante do povo. Afirmou que, depois que regressou 
de São Paulo, pós acidente que lhe ocasionou as limitações físicas, a primeira 
pessoa que foi um entusiasta no projeto de entrar na politica, foi o prefeito 
Sergio, incentivando-o na iniciativa. Disse durante sua caminhada até o palco 
da cerimônia foi se deparando com a receptividade das pessoas, ficou contente 
com a constatação de que é um representante de pessoas amigas. Desejou 
boa sorte, augurando-Ihes uma feliz e marcante gestão. O mestre de cerimônia 
registrou a presença do prefeito de Ribeira, da sua chefe de gabinete e do 
presidente da Câmara de Ribeira. Ainda, pediu o seguinte: "autoridades, olhem 
por nós, cidadãos, precisamos no nosso País, no nosso Estado e na nossa 
cidade, de uma educação de qualidade, de moradia decente, de acesso à 
cultura .. .'. Desejou muito sucesso aos empossados Sergio e Polaco Moura. Em 
seguida, pediu para os integrantes da Orquestra Municipal fazer uma 
apresentação. Após, a senhora presidente convidou o Excelentíssimo Senhor 
Ricardo Rubens de Assis, para num ato simbólico entregar as chaves do 
Município de Apiaí e fazer a transmissão do cargo de Prefeito. O senhor 
Ricardo Rubens de Assis subiu ao palco e antes da transmissão do cargo 
dirigiu algumas palavras. Cumprimentou os presentes, numa saudação 
especial ao Sergio e Polaco. Agradeceu à todos que estiveram lhe auxiliando 
durante esse período de tempo que governou o município de Apiaí. Lembrou 
as palavras proferidas pelo vereador Ari Osmar Martins Kinor quando citou as 
dificuldades financeiras atravessadas pela municipalidade, aludindo-se à frase 
'o cobertor é curto', reconhecendo que de fato o cobertor é curto e o dirigente 
fica o tempo todo obrigado à improvisar ações para atender as demandas mais 
prementes que vão surgindo na realização das atividades administrativas. 
Disse que, felizmente, foi movido com força da fé para superação dos 
obstáculos oponíveis durante a trajetória como administrador municipal, pois 
nas palavras do orador "Deus não impõe um fardo para uma pessoa que não 
aguenta carregar". Reiterou os agradecimentos as pessoas que estiveram ao 
seu lado durante essa trajetória à frente da condução do município de Apiaí, os 
funcionários, seus colabores, seus amigos, sua família. Disse que quando 
'alguém torce contra o prefeito, na realidade, torce contra toda uma população, 
contra a cidade'. Pregou a união independentemente de sigla partidária, 
conclamando à todos para unir-se em prol de um projeto de desenvolvimento 
de Apiaí. Afirmou que Apiaí só tem à ganhar num cenário de união, respeito e 
na busca do progresso e bem estar de todos. Colocou-se à disposição dos 
novos mandatários ao longo de sua vereança e do período à frente do 
Legislativo Municipal. Afirmou que durante o tempo como gestor da prefeitura~ 
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enfrentou inúmeros obstáculos, dificuldades financeiras que desafiaram 
criatividade e consumiram energia, citando dificuldades para manter o 
pagamento regular da folha dos servidores e demais compromissos da 
administração. Reafirmou os votos de esperança numa exitosa administração, 
sob a condução de Sergio e Polaco, encerrando o discurso. Foi efusivamente 
aplaudido. Fez a entrega simbólica das chaves da Prefeitura. Usou da palavra 
o Prefeito Municipal, Sergio Victor Borges Barbosa, afirmando que durante 
esse curto período de transição pode presenciar alguns episódios da vida 
administrativa durante o levantamento da situação efetuado pela equipe de 
transição administrativa indicada por ele, tempo esse que manteve um estreito 
intercâmbio com o pessoal da prefeitura e com o gestor responsável, ao 
mesmo tempo testemunhou a dedicação e a entrega pessoal do prefeito 
interino, Ricardo Assis, sua fé e seu esforço na recuperação fiscal da 
Prefeitura, reconhecendo que está recebendo num estado um pouco melhor do 
que foi recebido pelo prefeito interino. Apontou a existência de problemas que 
se arrasta algum tempo, contudo, o interino desencadeou ações importantes 
para mitigar seus efeitos. Parabenizou o trabalho do prefeito interino durante o 
período que esteve conduzindo o município, argumentando que conta com o 
apoio e a determinação do vereador para colaborar com os novos rumos de 
Apiaí. A vereadora Joseni Ribeiro Barbosa agradeceu a presença de todos, 
desejou boa sorte aos empossados, afirmando que essa data é um novo ciclo 
que se inicia, ressaltando a necessidade de que o novo governo seja uma 
administração voltada para todos. Agradeceu à presença de todos que 
prestigiaram a solenidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente 
encerrou a presente sessão solene. Levantou-se à sessão às vinte horas e dez 
minutos. Para constar, eu, Alysson Franco de Lima Garcia, 1° Secretário, 
mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente assinada por mim, pela 
senhora Presidente. Nada Mais. 

AL 
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FOLHA DE VOTAÇÃO -ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: "Ata da Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice Prefeito 
Eleitos no último dia 03 de Outubro de 2021." 

SESSAO: 18a Sessão Ordinária 
DATA: 25/11/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza J 
Ari Osmar Martins Kinor J 
Gilberto Carriel de Lima J 
Joseni Ribeiro Barbosa J 
João Paulo Cordeiro de Lima J 
Luiz Antonio da Silva J 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto J 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia V 
Ricardo Dias de Pontes J 
Sandro Mareio Cosmo J 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

./ 

RESULTADO 
Favoráreis 
Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 


