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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 001 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022
(Projeto de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto)

"Dispõe sobre concessão de Comenda ao senhor Fabiano Henrique
Werneque Ribas"

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APIAí, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;

FAZ SABER que o Plenário aprovou e ela
promulga o seguinte DECRETO LEGISLA TIVO:

Fica concedida a Comenda Francisco Xavier da Rocha ao
senhor FABIANO HENRIQUE WERNEQUE RIBAS, em
reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados
a este Município.

A honraria ora outorgada é o reconhecimento por seus
relevantes serviços em prol da população de Apiaí, cuja
entrega do título ora concedido se fará em data a ser
previamente marcada, de comum acordo com o
homenageado, em sessão solene realizada pela Câmara de
Vereadores.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua promulgação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio "Min. Mário Guimarães",
em 10 de Fevereiro de 2012.

PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO
(Vereador)
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JUSTIFICATIVA

Fabiano Henrique Werneque Ribas, nasceu em Apiai dia 06 de outubro de
1981, foi criado em Barra do Chapéu, logo ganhou um apelido de seu pai
"Bidu". Sempre rodeado de amigos e gostava de ser uma criança ativa,
brincava na rua e ali cresceu. Seu pai já tinha uma mercearia e ele cresceu ali,
ajudando também. Teve uma lan game em barra do chapéu que fez sucesso
na época, pois ele adorava ficar perto dos amigos.

Aos 18 anos teve sua primeira filha com sua esposa Roseli Aparecida de Lima,
entre altos e baixos, bateram muita cabeça na vida, ele foi tentar buscar serviço
nos EUA e deixou sua filha e esposa, passou lá 6 meses porque escolheu lutar
ao lado de sua ainda pequena família.

Voltou para Barra do Chapéu e fez sociedade com seu pai, saudoso fundador
do primeiro mercado Werneque em Barra do Chapéu, Antônio Werneque Ribas
e sua irmã mais velha.

Ali trabalharam por anos, sua vida veio a estabilizar.
Em 2003 teve sua segunda filha, já não eram mais apenas 3, agora havia mais
responsabilidade. Em 2013 teve sua terceira filha.

Sempre em busca de melhoria, Deus lhe abriu as portas em Apiaí, no bairro
Cordeirópolis, onde ninguém de sua família veio a sentir falta da barra e
fizeram daquele bairro e as pessoas a volta sua nova família. Prospero e de
grande visão, passava em frente ao lote em Pinheiros (onde é o atual
supermercado) e já imaginava um mercado montado ali, só havia mato e só ele
conseguia enxergar a oportunidade que ali havia. Assim usou tudo que tinha a
seu favor para realizar este novo sonho. Quanta luta! Enfim, um supermercado,
ele não acreditava no seu potencial para cuidar de tudo que tinha construído
até ali, não sabia de onde havia vindo forças para enfrentar tudo que veio lhe
abalando.

Em 2020 teve seu primeiro filho, acho que foi mais uma vitória, pois só tinha
meninas.

Ele sempre em busca do que é seu sem querer tampar o sol de ninguém, há
sol para todos. E como fez seu pai, ele seguiu os caminhos levando a
humildade diante da honra.

Agora, um verdadeiro Apiaiense, não se vê morando em outra cidade e sempre
diz que aqui é o lugar que ele quer continuar.
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Por tudo isso, entendo ser oportuna e justa a presente homenagem que se
pretende render à esta querida pessoa que convive em nosso meio, altamente
merecedora da honraria que pretendemos seja conferida por este Legislativo.

Palácio 'Mário Guimarães',
em 10 de Fevereiro de 2022.

PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO
(Vereador)
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