
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

Audiência Pública em Apiaí - 11/04/2022 

Região Administrativa de Itapeva 

 

Local: Câmara Municipal de Apiaí   

Início: 14h10 Término: 16h05 

 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da audiência e da CFOP); Enio 

Tatto - PT (ambiente virtual). 

 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Carlos Giannazi - PSOL (ambiente virtual). 

 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Ricardo Assis (presidente da Câmara Municipal de Apiaí), Joseni Ribeiro 

Barbosa (vereadora de Apiaí), Sergio Vitor Borges (prefeito de Apiaí) e Júlio 

Cesar do Amaral (prefeito de Itapirapuã Paulista).    
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Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 40 

Sugestões apresentadas: 20 

 

Nome: Ricardo Assis (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Apiaí 

Áreas: infraestrutura; saúde. 

Sugestão 

Recursos para executar a pavimentação da SP-165, que liga 

Iporanga a Apiaí, e obras para recuperação da SP-249 Ribeirão 

Branco. Recursos para obras de infraestrutura no município. 

Recursos para melhoria da estrutura do Hospital Regional, 

ampliando as especialidades e os serviços oferecidos.  

 

Nome: José Camilo de Matos Moraes (regente) 

Representando a entidade/organização: Orquestra Municipal de Apiaí 

Áreas: cultura. 

Sugestão 

Aumentar os recursos destinados à área da cultura, 

aprimorando os projetos de novas orquestras na cidade e 

região. R$ 45 mil para implantação do projeto “FAMAPI - 

Fanfarra Musical Apiaí”. 

 

Nome: Alcione Batista Dias (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Apiaí 

Áreas: saúde. 

Sugestão 

Recursos para atendimento de pessoas portadoras de autismo, 

realização de exames e terapias. Recursos para construção de 

casas lares, centros especializados e clínicas na região de Apiaí 

para internação nos casos de autismo severo.  

 

Nome: Ananias Gonçalves (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Apiaí  

Áreas: meio ambiente; turismo; saúde. 

Sugestão 

Recursos para aprimoramento da agroecologia, em especial 

incentivando a adoção de técnicas que aliem a agricultura a 

cuidado e equilíbrio com as matas e nascentes presentes na 

região. Recursos para suporte e desenvolvimento do turismo na 

cidade. Recursos para a saúde da cidade, ampliando o repasse 

estadual para o Hospital Regional. 
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Nome: Antonio Leite da Rosa “Toninho Mineiro” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Guapiara 

Áreas: desenvolvimento econômico; agricultura. 

Sugestão Recursos para investimento na agricultura regional.  

 

Nome: Everton Rezende Nestlehner (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Iporanga 

Áreas: meio ambiente; infraestrutura; saúde.  

Sugestão 

Recursos para manutenção do Parque Estadual Turístico do Alto 

do Ribeira (PETAR). Recursos para pavimentar a rodovia SP-

222 - José Redis. Recursos para contratar médicos e 

multiprofissionais para atuação no Hospital Regional de Apiaí, 

inclusive para atendimento de pessoas portadoras de autismo. 

 

Nome: Júlio Cesar do Amaral (prefeito) 

Representando a entidade/organização: município de Itapirapuã 

Paulista 

Áreas: agricultura; desenvolvimento econômico.  

Sugestão 

Recursos para aquisição de maquinário para a agricultura 

regional. Recursos para favorecer a criação do distrito 

industrial, ampliando também o número de empregos na 

região. 

 

Nome: Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Apiaí  

Áreas: infraestrutura. 

Sugestão 

Recursos para executar melhorias nas rodovias que fazem a 

saída da cidade e pavimentar as da zona rural do município de 

Apiaí. Recursos para recuperação da SP-249, que dá acesso à 

cidade de Itapeva. Aumentar os recursos destinados ao Hospital 

Regional, possibilitando a abertura de leitos de UTI.  

 

Nome: Sérgio Vitor Borges (prefeito) 

Representando a entidade/organização: município de Apiaí 

Áreas: turismo; saúde; infraestrutura; meio ambiente.  

Sugestão 

Recursos para apoio e aprimoramento do turismo. Recursos 

para aparelhamento e aprimoramento do Hospital Regional de 

Apiaí. Recursos para recuperação e asfaltamento das estradas 

que ligam Apiaí a outros municípios. 
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Nome: Solange Aparecida Benedeli Penha (cidadã; ambiente virtual) 

Representando a entidade/organização: município de Apiaí 

Áreas: funcionalismo público; saúde. 

Sugestão 

Ampliar recursos destinados para o transporte de servidores 

que precisam de atendimento no Instituto de Assistência Médica 

ao Servidor Público Estadual (IAMSPE). Recursos para 

ampliação da rede credenciada na região ou abertura de uma 

unidade própria do IAMSPE.  

 

Nome: Regina Elizabeth Guedes (ambiente virtual) 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos Mediadores e 

Conciliadores do Estado de São Paulo (SIMEC) 

Áreas: justiça. 

Sugestão 

R$ 60 milhões para o pagamento dos honorários dos 

mediadores e conciliadores que atuam nos Centros Judiciários 

de Solução de Conflitos e Cidadania no Estado de São Paulo. 

 

Nome: Ezequiel Batista Fortes (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Itaoca 

Áreas: infraestrutura; desenvolvimento econômico; saúde. 

Sugestão 

Recursos para a restauração do asfalto do acesso à cidade de 

Itaoca e da estrada vicinal que liga Itaoca a Apiaí. Recursos 

para o desenvolvimento do Alto Vale do Ribeira. Aumentar 

recursos para o Hospital Regional de Apiaí. 

 

Nome: Ricardo Dias (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Apiaí 

Áreas: saúde; infraestrutura.  

Sugestão 

Recursos para reforma e ampliação do hospital “Dr. Adhemar 

de Barros”, aumentando as especialidades atendidas e abrindo 

mais leitos de UTI. Recursos para pavimentação da SP-249. 

 

Nome: Alisson Garcia (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Apiaí 

Áreas: educação; saúde; infraestrutura.  

Sugestão 

Recursos para o reajuste dos servidores estaduais da educação, 

de modo a alcançar o piso nacional do magistério. Recursos 

para aquisição de equipamentos de laboratório para as escolas 

do Programa Ensino Integral (PEI) que estão sendo criadas. 

Recursos para o aparelhamento e aprimoramento do Hospital 

Regional de Apiaí. Recursos para instalação de uma unidade 

própria do IAMSPE para o município. Recursos para 

pavimentação da SP-249.  
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Nome: Marcos Roberto Santos Lara (diretor) 

Representando a entidade/organização: Escola Estadual “Profª Regina 

Dias Antunes da Silva”, de Apiaí 

Áreas: educação.  

Sugestão 

Recursos para aquisição de mesas de pebolim, tabuleiro de 

xadrez, jogo de tênis de quadra, 30 notebooks e uma 

plataforma de recarga móvel para notebook, de forma a  

melhorar o aproveitamento do Programa de Ensino Integral 

(PEI). 

 

Nome: Valdecir Pereira Paes (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Barra do 

Chapéu 

Áreas: infraestrutura.  

Sugestão 

Investimentos para pavimentação asfáltica das estradas 

municipais que ligam Itapirapuã Paulista e Bom Sucesso de 

Itararé a Barra do Chapéu, as quais são rota de acesso à 

unidades de saúde da região e de escoamento da produção 

agrícola regional. 

 

Nome: Valdecir Pereira Paes (presidente) e Júnior Carlos Corrêa do Santos 

(vice-presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Barra do 

Chapéu 

Áreas: infraestrutura.  

Sugestão 

R$ 1 milhão para construção de uma avenida pavimentada na 

rua Eugênio Pereira de Araújo até a Fazenda Reunidas CAD 

(Fazenda 5 Irmãos), que é rota de acesso à unidades de saúde 

da região e de escoamento da produção agrícola da região. 

 

Nome: Jonas Pinto de Oliveira Filho “Joninha” (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 

Itapirapuã Paulista 

Áreas: infraestrutura. 

Sugestão 

Recursos para construção de pista de caminhada na estrada 

vicinal Dirceu Dias Batista, sentido distrito Ribeirão da Várzea. 

Investimentos para pavimentação asfáltica da estrada municipal 

Itapirapuã Paulista 07 (IP-07), do distrito de Ribeirão da Várzea 

até o município de Bom Sucesso de Itararé, passando pelo 

município de Barra do Chapéu. Recursos para limpeza do 

ribeirão das Criminosas e construção de muro de arrimo. 
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Nome: Júlio Cesar do Amaral (prefeito) 

Representando a entidade/organização: município de Itapirapuã Paulista 

Áreas: saúde; infraestrutura; esporte; educação. 

Sugestão 

Recursos para ampliação e adequação das dependências do 

prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS Sede). Investimentos 

em infraestrutura do município para: pavimentação com blocos 

sextavados de concreto nos bairros da Capela do Bom Jesus, 

Vila Iolanda e Sol Nascente; rede de drenagem de águas 

pluviais nos bairros Capela do Bom Jesus e Vila Iolanda; 

canalização de rio e córrego nos bairros Vila Cesar e Vila 

Iolanda; implantação de uma subestação de energia elétrica; 

implantação de geração de energia fotovoltaica nos prédios 

públicos; implantação de iluminação pública no distrito Ribeirão 

da Várzea; melhorias na iluminação pública com substituição 

das lâmpadas de vapor de sódio por LED; construção de praça 

de lazer, campo de futebol e parque infantil no bairro Capela do 

Bom Jesus; construção de pistas de caminhada e ciclovias; 

instalação de câmeras de monitoramento. Recursos para 

ampliação das dependências e construção de acesso à quadra 

de esportes, pelo próprio terreno, da Escola Municipal “Gilberto 

de Oliveira”. 

 

Nome: Jose Reinaldo Werneck de Andrade (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Bom 

Sucesso de Itararé 

Áreas: infraestrutura. 

Sugestão 

Investimentos para pavimentação asfáltica da estrada municipal 

Itapirapuã Paulista 07 (IP-07), do município de Bom Sucesso de 

Itararé até o distrito de Ribeirão da Várzea, em Itapirapuã 

Paulista. 

 


