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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E 
INSTALAÇÃO DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE APIAI, REALIZADA EM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2021.  
 
 
 
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (01/01/2021), 
a Câmara Municipal de APIAI, Estado de São Paulo, realizou, na sua sede, 
situada na Rua XV de Novembro nº 247, na cidade de Apiaí, Estado de São 
Paulo, a Sessão Solene de Posse dos novos Vereadores, bem como de 
instalação da 18ª legislatura, sob a Presidência do Vereador Ari Osmar Martins 
Kinor, como vereador mais votado no pleito eleitoral de 15 de Novembro de 
2020 e secretariada inicialmente pelo Vereador Sandro Marcio Cosmo, 
designado para o ato. Às dez horas, horário previamente ajustado entre os 
vereadores e o cerimonial do Legislativo, presentes os vereadores 
regularmente diplomados pela Justiça Eleitoral, senhores ALYSSON FRANCO 
DE LIMA GARCIA, ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA,  ARI OSMAR 
MARTINS KINOR,  GILBERTO CARRIEL DE LIMA,  JOÃO PAULO 
CORDEIRO DE LIMA,  JOSENI RIBEIRO BARBOSA,  LUIZ ANTONIO DA 
SILVA,  PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO,  RICARDO DIAS DE 
PONTES,  RICARDO RUBENS DE ASSIS e  SANDRO MARCIO COSMO.  O 
Mestre de Cerimônia, senhor Ananias Gonçalves Pereira, convidado para 
auxiliar nos trabalhos, disse que “em nome dos vereadores agradeço todos os 
presentes, dando-lhes Boas Vindas à cerimônia de Posse dos novos 
Vereadores. Cumprimentou a todos, em especial os eleitos para dirigir o 
município de Apiaí no mandato de 2021/2024 e demais autoridades presentes 
neste ato cívico. 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 por uma 
temporada de quatro anos, contribuindo para o engrandecimento de nossa 
história e o desenvolvimento de nossa Apiaí”. Ainda, o mestre de cerimônia 
convidou para compor a Mesa, o senhor ARI OSMAR MARTINS KINOR, 
vereador mais votado que por sua vez convidou o senhor Ricardo Rubens de 
Assis  para também compor a Mesa.  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. O presidente da câmara, 
vereador mais votado e que conforme determina o Regimento Interno à quem 
cabe a Presidência dos trabalhos pediu que o senhor Sandro Marcio Cosmo, 
digníssimo vereador eleito para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Em 
seguida, assumindo a condução dos trabalhos, o Vereador Ari Osmar Martins 
Kinor, mais votado no pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, informou 
que os senhores Vereadores já haviam apresentado os diplomas eleitorais e as 
respectivas declarações pública de seus bens, sendo transcritas 
resumidamente, assim: ALYSSON FRANCO DE LIMA GARCIA, declarou 
possuir bens os seguintes bens: 1). Uma casa residencial, situada na Rua 
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Cândido Dias Batista, n. 133, centro, Apiaí-SP, no valor de R$ 30.000,00;  2). 
Um quarto do imóvel rural, denominado sitio Campo Grande, com área de 
42,35 há., situado no distrito de Palmitalzinho, no valor de R$ 12.500,00; 3). 
Um imóvel em construção casa residencial, situada à Rua Cândido Dias 
Batista, n. 135, centro, Apiaí-SP, no valor de R$ 325.000,00; 4). Um veículo 
marca Fiat, modelo Pálio Fire Way, ano de fabricação 2014, cor branca, placas 
FVS 8300, no valor de R$ 32.000,00;  ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, 
vereador, declarou possuir os seguintes bens: 1). Um veiculo marca Fiat, 
modelo Uno, ano de fabricação 2010, no valor de R$ 12.000,00;  2). Um 
veículo marca Chevrolet, modelo Maverick, ano de fabricação 1976, no valor de 
R$ 15.000,00; ARI OSMAR MARTINS KINOR, vereador, declarou possuir os 
seguintes bens: 1). Um terreno medindo 190 m², com casa edificada, localizado 
no Bairro CDHU, na cidade de Apiaí/SP, no valor de R$ 21.245,59; 2). Capital 
social da empresa Kinor Serviços Administrativos, no valor de R$ 5.000,00; 
GILBERTO CARRIEL DE LIMA, declarou possuir o seguinte bem: 1). Um 
imóvel de terras rural denominado `Sitio Areisco´, com 13,9 hectares, 
localizado no Bairro Encapoeirados, município de Apiaí/SP, no valor de R$ 
50.000,00; 2). Um imóvel de terras rural denominado Sitio Feital, no município 
de Iporanga, no valor de R$ 100.000,00;  3). Um veículo marca Volkswagen, 
modelo Fox, ano de fabricação 2010, placas EJV-2550, no valor de R$ 
21.076,00; JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, vereador, declarou possuir os 
seguintes bens: automóvel, Marca GM/Chevrolet, Modelo Vectra, ano  de  
fabricação/modelo  2006/2007,   placas  DBN.6096,  no  valor  de R$ 
21.076,00; 2). Um imóvel residencial em construção situado na Rua Maestro 
Carlos  Spino  do  Nascimento, nº 11,  Bairro  Jardim  Paraiso,  no  valor  de  
R$ 170.000,00;   JOSENI RIBEIRO BARBOSA, vereadora, declarou possuir os 
seguintes bens: 1). Um  Veiculo marca Chevrolet, modelo Montana LS, ano de 
fabricação 2014/2015, no valor de R$ 33.800,00;  LUIZ ANTONIO DA SILVA, 
vereador, possuir os seguintes  bens: a). Um automóvel, marca Fiat, modelo 
Uno Mille Economy, placas CNR-3336, no valor de R$ 11.900,00;  PAULO 
SEITI FERREIRA TSUJIMOTO, vereador, declarou não possuir bens;  
RICARDO DIAS DE PONTES, vereador, declarou possuir os seguintes: 1). 
Participação na empresa Ricardo Dias Pontes – Loja de Peças e Ferramentas -
, localizada no distrito de Lageado,  capital social de R$ 250.000,00; 2). Um 
estabelecimento comercial no ramo de gêneros alimentícios, localizado no 
distrito de Lageado, no valor social de R$ 60.000,00; veículo, marca Fiat, 
modelo Uno Fire 1.0,  ano de fabricação 2005, no valor de R$ 9.900,00;  
RICARDO RUBENS DE ASSIS, vereador, declarou possuir os seguintes bens: 
1). Uma casa residencial localizado na Rua Miguel Costa, Jardim Eucalipto, na 
cidade de Apiaí/SP, no valor de R$ 102.500,00;  SANDRO MARCIO COSMO, 
vereador, declarou não possuir bens.  Composta a Mesa, foi executado os 
acordes do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o presidente da câmara 
passou à oficialização da posse dos dirigentes eleitos, tendo convidado os 
vereadores presentes e regularmente diplomados, para prestar o compromisso 
solene lido pelo  Vereador Ricardo Rubens de Assis, 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 
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PELO PROGRESSO DO MUNICIPIO E BEM ESTAR DE SEU POVO”, e os 
senhores vereadores responderam, após a chamada individual pelo Secretário 
designado, com a mão direita estendida as seguintes palavras “ASSIM O 
PROMETO”. O Presidente, então, declarou todos os Vereadores empossados. 
O senhor Secretário, por ordem do Presidente, leu a íntegra do Oficio nº 
47/2020, recebido do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo e subscrito por seu Presidente, com o seguinte teor: “Pelo presente, 
venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que 
em decisão datada de 10/12/2020, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral – 
TSE, nos autos do RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 0600391-
43.2020.6.26.0010 por unanimidade, negou provimento ao recurso para 
manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente Donizetti 
Borges Barbosa e tornar definitiva a anulação dos votos da chapa por ele 
integrada e anular as eleições majoritárias do Município de Apiaí/SP, 
determinando a realização de novas eleições a serem designadas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral, para o ano de 2021, bem como a convocação 
do Presidente da Câmara Municipal, da legislatura a se iniciar, para 
exercer o cargo de Prefeito, provisoriamente, a partir de 01/01/2021, nos 
termos da decisão exarada que segue anexa.” Esclareceu que, quem for 
escolhido para presidência da câmara deverá assumir provisoriamente a 
condução da Prefeitura de Apiaí até a ocorrência de nova eleição para os 
cargos majoritários de Prefeito e Vice-Prefeito, em data a ser designada pelo 
TRE.SP. Na seqüência, o Presidente da Câmara esclareceu que segundo 
disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal, que logo após a posse 
dos Vereadores, proceder-se-á a eleição dos membros da Mesa Diretora da 
Câmara para o biênio 2021/2022.  Tendo em vista a existência de somente 
uma chapa registrada junto à Mesa da Câmara, chapa  composta pelos 
vereadores RICARDO RUBENS DE ASSIS, para Presidente, JOSENI 
RIBEIRO BARBOSA, para Vice-Presidente, ALYSSON FRANCO DE LIMA 
GARCIA, para 1º Secretário e SANDRO MARCIO COSMO, para 2º Secretário. 
Foi apurado 10 (dez) votos favoráveis à chapa única, e 01(um) voto contrário 
proferido pelo vereador André Luiz Rodrigues de Souza. O Presidente em 
exercício, proclamou eleita à chapa apresentada, tendo o presidente 
proclamado como eleitos para dirigir os trabalhos da Mesa da Câmara no 
biênio de 2021/2022, os vereadores RICARDO RUBENS DE ASSIS, para 
Presidente, JOSENI RIBEIRO BARBOSA, para Vice-Presidente, ALYSSON 
FRANCO DE LIMA GARCIA, para 1º Secretário e SANDRO MARCIO 
COSMO, para 2º Secretário. O Vereador Ricardo Rubens de Assis assumiu a 
presidência dos trabalhos, transmitida pelo Presidente interino Ari Osmar 
Martins Kinor.  Após, o presidente deferiu a palavra aos inscritos, nesta ordem: 
Usou da palavra o vereador Ari Osmar Martins Kinor, que saudou todos os 
presentes. Disse que faz uso da palavra para justificar o seu voto na chapa 
constituída para dirigir os trabalhos da Câmara Municipal no biênio de 
2021/2022, argumentando que o Presidente eleito exercerá interinamente o 
cargo de Prefeito Municipal em face da anulação da eleição para Prefeito e 
Vice-Prefeito, disse que já foi vereador, ocupou a presidência desta Casa e 
ocupou o cargo de Prefeito Municipal de 2013/2016. Disse que acompanha 
atentamente todas as dificuldades atravessadas na Prefeitura Municipal, motivo 
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esse que na sua avaliação deveria atrair a união dos onze vereadores para 
traçar uma estratégia de administração de Apiaí, com o propósito de consolidar 
uma ação que resultasse em medidas para o bem de Apiaí e não para 
favorecer um ou outro grupo. Então, devido a situação do município, tendo em 
vista os princípios da democracia e por ser conhecedor da realidade local, 
disse que vota na chapa composta pelos vereadores acima nominados. Disse 
que tentou formar uma chapa e não foi possível reunir apoio em torno de uma 
outra chapa. Disse que na sua concepção deveria haver um consenso na 
formação da Mesa Diretora para que o município tenha força para sair da 
situação caótica que se encontra, enfatizando que, aliás, caótica em todos os 
sentidos. Argumentou que cabe aos vereadores muita responsabilidade para 
que Apiaí volte aos bons tempos, abundância em progresso e emprego para 
nossos munícipes. Desejou sorte para a nova Mesa Diretora e sugeriu ao novo 
Presidente que escute todos que lhe procurar, pois cada um tem coisas boas 
para ajudar na construção do município. O vereador João Paulo Cordeiro de 
Lima cumprimentou à todos e desejou boa sorte ao novo Presidente da 
Câmara, sugerindo que este esteja preparado e consciente das tamanhas 
responsabilidades que irá assumir de hoje em diante. Disse que nosso 
município infelizmente não reúne facilidades para sua administração. Disse que 
o maior desafio do Presidente da Câmara é assumir à Prefeitura. Proclamou 
seu voto na chapa única e que o presidente assuma a Prefeitura e a 
Presidência dando o melhor de si, para que a população saia como grande 
vencedora. Usou da palavra o vereador Luiz Antonio da Silva que 
cumprimentou todos os pares e os presentes. Disse que nesta oportunidade 
estão realizando a democracia plena nesta Casa, pois todos foram escolhidos 
pelo povo e agora os eleitos estão escolhendo os dirigentes da Mesa Diretora, 
por consequência, o presidente irá governar a cidade. No entanto, disse que 
apesar de discordar de alguns pontos na formação da chapa única, pois havia 
pontos acordados mas que colegas foram para outro rumo. Lamentou a 
situação do município e espera que os novos vereadores tenha uma postura 
diferente do que sucedeu até os dias de hoje. Disse esperar que na nova 
eleição para cargos majoritários marcada para o dia 07 de Março de 2021 o 
povo tenha sabedoria para fazer uma boa escolha. Usou da palavra o vereador 
Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou à todos. Desejou boa sorte ao 
vereador Ricardo Rubens de Assis que assumirá à Prefeitura. Usou da palavra 
o vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. 
Inicialmente para externar seu apoio à chapa liderada pelo vereador Ricardo 
Assis, ao mesmo tempo assegurou que o vereador que encabeça a chapa será 
eleito presidente e, via de consequência, será guindado à chefia do executivo 
provisoriamente, pode contar com seu apoio incondicionalmente para o que 
precisar e estiver no seu alcance, para mostrar para o povo de Apiaí que é 
possível fazer uma nova história. Usou da palavra o vereador Ricardo Rubens 
Assis que saudou à todos. Disse que seu voto é com certeza na chapa que foi 
apresentada à Mesa, sobretudo, porque acredita no grupo e nos novos 
vereadores que estão assumindo seu mandato neste momento, pois a maioria 
está expressando seu apoio na chapa que foi encabeçada pelo vereador. 
Lembrou das dificuldades para compor a chapa, alegou que os membros 
tiveram um certo assédio e interferências, contudo, isso não afetou a firme 
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convicção dos seus pares. Lembrou que a chapa reflete uma composição bem 
democrática, pois possui um colorido partidário, na medida que possui 
representação da maioria dos grupos políticos que participaram das ultimas 
eleições, pois possui representantes do grupo do candidato Anderson Roza, 
vereadores Alysson, Sandro e Paulo Tsujimoto, representantes do grupo do 
candidato Luciano Polaczek, vereadores Joseni e Gilberto, e representantes do 
grupo do candidato Donizetti, vereadores Ricardo Assis e Ricardo Dias, numa 
demonstração de variações partidárias que congregaram na formação da 
chapa apresentada. Afirmou que a intenção desde o principio foi uma reunião 
dos diversos segmentos políticos para mostrar união politica. Acreditava que 
hoje seria apresentada uma outra chapa, mas foi surpreendido pela desistência 
dos demais vereadores que ensaiava a apresentação de uma chapa 
adversária. Disse que a chapa reflete a vontade popular, pois a reunião dos 
mais variados, exprime a vontade da maioria da população de Apiaí. Convidou 
os demais integrantes, vereadores que não tiveram lugar na chapa, que 
possam dar suas sugestões. Pediu muita oração, energia positiva, para que 
empreenda seus esforços para fazer uma boa administração durante esse 
mandato transitório, alegando que vai usar da experiência dos vereadores Ari 
Kinor, Ricardo Dias e André Souza. Disse que pretende contar com o apoio e 
participação de todos, que Apiaí de hoje começa uma nova história, sem gente 
por trás manipulando a vontade dos dirigentes. Pediu o apoio da população 
para na Prefeitura possa realizar uma administração condizente com as 
necessidades e aspiração do povo. Usou da palavra o vereador Sandro Marcio 
Cosmo que cumprimentou todos os presentes. Disse que a construção e 
montagem da chapa não foi idealizada pelos vereadores que a compõe, mas, 
resultado da vontade do povo de Apiaí e em nome do povo é que vota sim para 
escolha dos novos membros da Mesa Diretora que possui liderança do 
vereador Ricardo Assis que deverá conduzir a Prefeitura até que ocorra novas 
eleições para Prefeito e Vice-Prefeito. Em seguida, transcorrida a votação, o 
presidente em exercício declarou eleitos os membros da Mesa Diretora. Em 
seguida, usou novamente da palavra o presidente em exercício, vereador Ari 
Kinor, que cumprimentou os eleitos e especialmente o vereador Ricardo Assis 
que governará Apiaí, alegando que ocupou o cargo de Prefeito Municipal, 
tarefa que pode assegurar não ser das mais fáceis, pois o Município enfrenta 
agudas dificuldades, mas que os novos vereadores representam a vontade da 
população, sendo que estão sendo investido nos mandatos como destinatários 
dessa vontade, razão que acredita que possuem todas as credenciais para 
tomar todas as decisões em prol desta população. Antes de encerrar, o 
vereador  Ricardo Rubens de Assis agradeceu novamente a presença de todos 
que valorizaram essa solenidade,  todos que estiveram aqui prestigiando o 
evento, bem como, augurar que Deus ilumine nosso caminho. Ainda, reafirmou 
o compromisso de que os vereadores estejam engajados na realização de um 
governo que resulte em melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes 
de nosso querido município, convidando os presentes para se dirigirem até a 
sede da prefeitura para a transmissão de cargo na Prefeitura, a partir das 12 
horas. Tendo em vista os termos do Oficio nº 47/2020, oriundo do E. Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo, informando a denegação do recurso 
impetrado pelo candidato Donizetti Borges Barbosa, que teve sua votação 
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anulada em face do indeferimento do registro de sua candidatura nas eleições 
ocorridas em data de 15 de Novembro de 2020, via de consequência, o senhor 
presidente da câmara assume a Prefeitura de Apiaí transitoriamente, 
determinando-se a convocação do respectivo suplente do vereador eleito 
presidente da câmara e que assume neste momento o cargo de Prefeito até a 
realização de novas eleições para suprir a lacuna dos cargos majoritários. Por 
oportuno, ainda, vale registrar que no lugar do vereador eleito Presidente da 
Câmara Ricardo Rubens de Assis assume interinamente a Presidência a 
vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, eleita Vice-Presidente na chapa vitoriosa, 
por força da decisão judicial nos autos do processo eleitoral que determinou a 
investidura do Presidente da Câmara como Prefeito Interino. Nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a presente sessão solene. 
Levantou-se à sessão às onze horas e dez minutos. Para constar, eu, Alysson 
Franco de Lima Garcia, 1º Secretário eleito nesta sessão, mandei lavrar a 
presente ata, que vai devidamente assinada por mim, pelo Presidente eleito, 
pelo Presidente e Secretário que atuaram na condução dos trabalhos na 
conformidade do Regimento Interno.  
 

 
ARI OSMAR MARTINS KINOR 

(Presidente para o ato) 
 

                                                       SANDRO MARCIO COSMO 
 (Secretário designado para o ato) 

 
 

RICARDO RUBENS DE ASSIS 
 (Presidente da Câmara Eleito Biênio 2021/2022) 

 
 

ALYSSON FRANCO DE LIMA GARCIA 
 (1º Secretário da Câmara Eleito Biênio 2021/2022) 

 
 
                                               JOSENI RIBEIRO BARBOSA 
      (Presidente Interina Eleito Biênio 2021/2022) 
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