
ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1° PERíODO, DA 1a SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 1Sa LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM OS DE JULHO DE 2021. 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (OS/07/2021), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 10a Sessão Ordinária, do 1° período, da 1a Sessão Legislativa, da 1Sa Legislatura, 
sob a presidência da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa e secretariada pelo 
vereador Alysson 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, o senhor 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 Marcio 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 ga Sessão Ordinária, do 1° período, da 1a Sessão 
Legislativa, 18a Legislatura, realizada no dia 24 de Junho de 2021. Também, 
após prévia consulta ao plenário, foi dispensada a leitura, mas discutida e aprovada 
a ata da 4a Sessão Extraordinária, do 1° período, da 1a Sessão Legislativa, da 1Sa 
Legislatura, da Câmara Municipal de Apiaí, realizada em data de 29 de Junho de 
2021. Ainda, por determinação do senhor Presidente, foram lidas as seguintes 
matérias: PROPOSITURAS: a). PROJETOS DE LEI: 214/21 - autoria vereador 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui a 'Semana de Arte Moderna' e dá outras 
providências"; 224/21 - autoria vereadores Ricardo Dias de Pontes e Ari Osmar 
Martins Kinor - "Dispõe sobre a participação de intérprete da Lingua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), em todos os eventos públicos oficiais do Município de Apiaí e dá 
outras providências"; 226/21 - autoria vereador João Paulo Cordeiro de Lima - 
"Dispõe sobre a imunização de idosos com a vacina contra a pneumonia na rede 
pública de saúde do Município de Apiaí"; 227/21 - autoria do Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022"; 228/21 - 
autoria do Prefeito Municipal - "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Apiaí/SP, para o quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências"; 235/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, 
para alterações de elementos a despesa e dá outras providências"; 236/21 - 
autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
suplementar, devido ao superávit financeiro referente ao exercício anterior (ano 
2020) e dá outras providências"; 237/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação ao 
orçamento vigente de 2021 e dá outras providências"; 238/21 - autoria vereador 
Ricardo Dias de Pontes - "Estabelece no calendário municipal o dia 15 de 
Setembro como "Dia da Conscientização e Combate à Depressão e Suicídio"; b) 
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PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS: 001/21 - autoria vereador João 
Paulo Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania à 
senhora ELZA DIAS DE PONTES"; 002/21 - autoria vereador Alysson Franco de 
Lima Garcia - "Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania à senhora PAULO 
ROBERTO FIORILO"; c) REQUERIMENTOS: 037/21 - vereador Ari Osmar Martins 
Kinor - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal sobre o acervo patrimonial 
atualizado da Prefeitura do Municipio de Apiaí; 038/21 - vereador Ari Osmar 
Martins Kinor - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre o 
funcionamento do projeto "Cidade Digital", em Apiaí; 039/21 - vereador Paulo Seiti 
Ferreira Tsujimoto - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre a situação 
dos empréstimos consignados aos servidores da Prefeitura Municipal de Apiaí; d) 
MOÇÕES: Moção de Pesar de autoria de todos os vereadores, pelo trágico 
falecimento de Ednilson Moreira, Valéria Werneque e Fabricio Wagner, num 
acidente de motos na SP.250, no último dia 03 de Julho; Moção de Pesar de 
autoria do vereador Ari Osmar Martins Kinor pelo falecimento do senhor José 
Alcides Fortes de Camargo, ocorrido no último dia 30 de junho; e) INDICAÇÕES: 
099/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal para que mantenha os banheiros públicos situados na Praça Alberto Dias 
Baptista, aberto aos finais de semana e feriados; 100/21 - autoria vereadora Joseni 
Ribeiro Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, providências urgentes com 
vistas à recuperação das condições do pavimento asfáltico mediante 'tapa buracos' 
na Rua Vieira, no Bairro Cordeirópolis; 101/21 - autoria vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa - Indica ao Sr. Prefeito Municipal, restabeleça 02 (duas) lombadas 
existentes na Travessa Jurandir de Oliveira (rua de terra), no Jardim Fepasa, nesta 
cidade; 102/21 - autoria vereador Ari Osmar Martins Kinor - Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal a criação de um Diário Oficial Municipal Eletrônico. 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 n? 
037/21 - vereador Ari Osmar Martins Kinor - Requer informação ao Sr. Prefeito 
Municipal sobre o acervo patrimonial atualizado da Prefeitura do Municipio de Apiaí. 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. 
2). Discussão e votação do Requerimento nO 038/21 - vereador Ari Osmar Martins 
Kinor - Requer informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre o funcionamento do 
projeto "Cidade Digital", em Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos senhores vereadores. 3). Discussão e votação do Requerimento n? 039/21 - 
vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - Requer informação ao Sr. Prefeito 
Municipal, sobre a situação dos empréstimos consignados aos servidores da 
Prefeitura Municipal de Apiaí. Depois de amplamente discutido, a senhora 
presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos senhores vereadores presentes. 4). Discussão e votação da Moção de Pesar 
de autoria de todos os vereadores, pelo trágico falecimento de Ednilson Moreira, 
Valéria Werneque e Fabricio Wagner, num acidente de motos na SP.250, no último 
dia 03 de Julho. Depois de amplamente discutida, a senhora presidente submeteu 
o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores 
presentes. 5). Discussão e votação da Moção de Pesar de autoria do vereador Ari 
Osmar Martins Kinor pelo falecimento do senhor José Alcides Fortes de Camargo, 
ocorrido no último dia 30 de junho. Depois de amplamente discutida, a senhora 
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presidente submeteu-o à votação. A moção foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores presentes. 11. USO DA TRIBUNA: A senhora Presidente 
esclareceu os senhores vereadores que conforme art. 277 do Regimento Interno, 
assim versado: "As sessões nas quais se discutem as leis orçamentárias terão a 
Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará 
reduzido há 30 minutos, contados do final da leitura da ata", na sessão de hoje não 
haverá uso da palavra nesta fase do Expediente, facultando-se o seu uso na 
Ordem do Dia. O vereador Alysson Franco de Lima Garcia solicitou a dispensa do 
intervalo regimental, no que foi anuído por todos os vereadores. 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 em 2° turno do Projeto de Lei nO 227 de 2021, de 
autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2022". A presidente esclareceu que primeiro seria discutido e votado 
as propostas de emendas de autoria dos senhores vereadores, para depois 
votarmos o teor do projeto não alterado por emenda. 1). Discussão e votação em 2° 
turno da Proposta de Emenda n? 01, de autoria dos membros da Comissão de 
Orçamento e Contabilidade, que inclui artigo 37 e parágrafos ao PL 227, de 2021. 
A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 
2° turno de discussão e votação. 2). Discussão e votação em 2° turno da Proposta 
de Emenda nO 02, de autoria da vereadora Joseni Ribeiro Barbosa, que reduz em 
R$ 461.354,63 o valor estimado para o duodécimo da Câmara Municipal, e 
aumenta em R$ 200.000,00 o valor estimado para a Secretaria Municipal de 
Agropecuária - desenvolvimento agropecuário, R$ 200.000,00 o valor estimado 
para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e R$ 61.354,63 o valor 
estimado para a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, todos para o 
exercício de 2022. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores, em 2° turno de discussão e votação. 3). Discussão e votação 
em 2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva nO 001 ao PL 227, de 
autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima. A proposta de emenda foi 
aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de discussão e 
votação. 4). Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda Individual 
Impositiva nO 002 ao PL 227, de autoria do vereador Gilberto Carriel de Lima. 5). 
Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva nO 
003 ao PL 227, de autoria do vereador Ricardo Dias de Pontes. A proposta de 
emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de 
discussão e votação. 6). Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda 
Individual Impositiva n? 004 ao PL 227, de autoria do vereador Sandro Marcio 
Cosmo. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores, em primeiro turno de discussão e votação. 7). Discussão e votação em 
2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva n? 005 ao PL 227, de autoria 
do vereador Alysson Franco de Lima Garcia. A proposta de emenda foi aprovada 
por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de discussão e votação. 8). 
Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva n° 
006 ao PL 227, de autoria do vereador Joseni Ribeiro Barbosa. A proposta de 
emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de 
discussão e votação. 9). Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda 
Individual Impositiva nO 007 ao PL 227, de autoria do vereador Ari Osmar Martins 
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Kinor. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores, em 2° turno de discussão e votação. 10). Discussão e votação em 2° 
turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva n? 008 ao PL 227, de autoria do 
vereador Luiz Antonio da Silva. A proposta de emenda foi aprovada' por 
unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de discussão e votação. 11). 
Discussão e votação em 2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva nO 
009 ao PL 227, de autoria do vereador André Luiz Rodrigues de Souza. A proposta 
de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de 
discussão e votação. 12). Discussão e votação em 2° turno da Proposta de 
Emenda Individual Impositiva n? 010 ao PL 227, de autoria do vereador Joani 
Camargo de Almeida. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores, em 2° turno de discussão e votação. 13). Discussão e 
votação em 2° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva n? 011 ao PL 
227, de autoria do vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto. A proposta de emenda 
foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de discussão 
e votação. 14). Discussão e votação em 2° turno das disposições não alteradas por 
emendas do Projeto de Lei n? 227 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que 
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022". A proposta de 
emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de 
discussão e votação. ITEM DOIS: Discussão e votação em 2° turno do Projeto de 
Lei nO 228 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Apiaí/SP, para o quadriênio de 2022/2025 e dá outras 
providências". A presidente esclareceu que primeiro iria discutir e votar as 
propostas de emendas de autoria dos senhores vereadores, para depois votarmos 
o teor do projeto. a). Discussão e votação em 2° turno da proposta de Emenda de 
Emenda nO 01, de autoria dos membros da Comissão de Orçamento e 
Contabilidade, que inclui artigo e parágrafos ao Projeto de Lei n? 228 de 2021, que 
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Apiaí/SP, para o quadriênio de 
2022/2025". A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores, em 2° turno de discussão e votação. b). Discussão e votação em 2° 
turno da Proposta de Emenda nO 02, de autoria da vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa, que reduz em R$ 461.354,63 o valor estimado para o duodécimo da 
Câmara Municipal, e aumenta em R$ 200.000,00 o valor estimado para a 
Secretaria Municipal de Agropecuária - desenvolvimento agropecuário, R$ 
200.000,00 o valor estimado para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, e R$ 61.354,63 o valor estimado para a Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores, em 2° turno de discussão e votação. Em seguida, passou-se 
ao 2° turno das disposições não alteradas por emendas do Projeto de Lei nO 228 de 
2021, de autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de ApiaílSP, para o quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências". 
As demais disposições do projeto não alteradas por proposta de emenda foram 
aprovadas por unanimidade dos senhores vereadores, em 2° turno de discussão e 
votação. ITEM TRÊS: Discussão e votação do PL 214/21 - autoria vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui a 'Semana de Arte Moderna' e dá outras 
providências". A senhora presidente informou que existe duas propostas de 
emendas, uma aditiva e outra modificativa, que serão discutidas e votadas antes do 
projeto. a). discussão e votação da Proposta de Emenda nO 001 que modifica artigo 
no PL. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 

4 



vereadores. b). Após, passou à discussão e votação da Proposta de Emenda n° 
002 que acresce disposições no PL. A proposta de emenda foi aprovada por 
unanimidade dos senhores vereadores. Em seguida, passou-se à discussão e 
votação das disposições não alteradas por emendas do Projeto de Lei n° 214/21 - 
autoria vereador Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto - "Institui a 'Semana de Arte 
Moderna' e dá outras providências". As demais disposições do projeto não 
alteradas por proposta de emenda foram aprovadas por unanimidade dos senhores 
vereadores. ITEM QUATRO: Discussão e votação do Projeto de Lei n? 224/21 - 
autoria vereadores Ricardo Dias de Pontes e Ari Osmar Martins Kinor - "Dispõe 
sobre a participação de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em 
todos os eventos públicos oficiais do Município de Apiaí e dá outras providências". 
Depois de amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM CINCO: 
Discussão e votação do Projeto de Lei n? 226/21 - autoria vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima - "Dispõe sobre a imunização de idosos com a vacina contra a 
pneumonia na rede pública de saúde do Município de Apiaí". Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto foi 
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. ITEM SEIS: Requerimento 
de urgência especial ao PL 235/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial, para alterações de elementos a despesa e 
dá outras providências". Depois de amplamente discutido, a senhora presidente 
submeteu-o à votação. O requerimento foi rejeitado por maioria de votos, com voto 
favorável somente dos vereadores Ricardo Dias de Pontes e Sandro Mareio 
Cosmo. A presidência declarou rejeitado. ITEM SETE: Requerimento de urgência 
especial ao PL 236/21 - autoria Prefeito Municipal - "Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar, devido ao superávit financeiro referente ao exercício 
anterior (ano 2020) e dá outras providências". Depois de amplamente discutido, a 
senhora presidente submeteu-o à votação. O requerimento foi rejeitado por maioria 
de votos, com voto favorável somente dos vereadores Ricardo Dias de Pontes e 
Sandro Mareio Cosmo. A presidência declarou rejeitado. ITEM OITO: 
Requerimento de urgência especial ao PL 237/21 - autoria Prefeito Municipal - 
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, por excesso de 
arrecadação ao orçamento vigente de 2021 e dá outras providências". Depois de 
amplamente discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O 
requerimento foi rejeitado por maioria de votos, com voto favorável somente dos 
vereadores Ricardo Dias de Pontes e Sandro Mareio Cosmo. A presidência 
declarou rejeitado. IV. Em fase de explicação pessoal: Usou da palavra o 
vereador Ricardo Dias de Pontes que cumprimentou todos os presentes. O 
vereador disse que recebeu a informação do gabinete do deputado Guiga Peixoto, 
recursos destinado para compra de câmaras de vacinas (geladeiras para 
conservação de vacinas), e também para verba para equipamentos odontológicos 
para o CEOMA, agradecendo ao Setor de Convênios e ao próprio Prefeito 
Municipal, pelos êxitos na obtenção de tais conquistas. Usou da palavra o vereador 
Alysson Garcia que cumprimentou todos os presentes. Disse que precisa 
esclarecer certos fatos nesta Casa de Leis, citando a rejeição dos requerimentos 
para urgência especial aos projetos. Disse que o Regimento Interno propicia a 
rejeição para que os projetos sejam melhor estudados no âmbito das comissões. 
Disse que os projetos devem ser protocolados com antecedência mínima de 72 
horas antes das sessões. Concordou com as palavras do vereador Ari Kinor que 
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apregoou maior análise das matérias. Disse que projetos rotulados como de 
urgência especial estão sendo sistematicamente rejeitados o regime de urgência, 
exatamente para viabilizar o exame das matérias. Disse que os projetos de leis que 
criam créditos suplementares, adota como fundamento superávits para justificar a 
abertura de novos créditos, exemplificando o significado da palavra superávit, 
mencionando as transações comerciais internacionais para justificar os créditos em 
relação à superávit. O vereador mencionou que tanto os vereadores Paulo 
Tsujimoto, Ari Kinor, João Paulo, André Luiz, expuseram considerações sobre o 
endividamento da Prefeitura, alegando que não é o caso de superávit, pois a 
Prefeitura possui um enorme passivo, teria que haver um forte incremento de 
recursos para equilibrar as finanças. Mencionou que a Prefeitura de Apiaí está 
perdendo recursos originários de emendas parlamentares por conta da falta de 
CND, já que a Prefeitura encontra-se com restrição perante os órgãos públicos. 
Disse que a Prefeitura deve manter os investimentos e não obter superávit, pois se 
não houver investimentos a população irá perecer. Lembrou das palavras de um 
professor amigo, professor Giraldele que sempre proclama 'gente temos que 
estudar, temos que melhorar nosso discurso, temos que entender o que estamos 
falando, senão vamos ficar no vácuo, no vazio ... .', advertindo os vereadores que 
como representantes devem tomar conhecimento de tudo o que acontece no 
Município, colocando que constitui obrigação dos pares tomar pleno conhecimento 
do que está sendo votado. Disse concordar plenamente com as palavras do 
vereador Ari Kinor, pois em casos de projetos intitulados como de urgência, o Chefe 
do Executivo deve disponibilizar seu pessoal técnico para oferecer todo suporte e 
informações necessárias para que os vereadores se posicione em relação à 
matéria. Os funcionários da Prefeitura devem se dirigir até o Legislativo para dirimir 
as dúvidas dos edis, fornecer todos os elementos necessários para tomar plena 
consciência das matérias sujeitas à deliberação. Usou da palavra o vereador Paulo 
Seiti Ferreira Tsujimoto que saudou todos os presentes. Disse que por vezes tem 
ouvido reclamações sobre o atendimento dispensado pelo Hospital de Apiaí, 
contudo, discorda francamente das criticas, pois afirmou que é a primeira pessoa à 
defender o atendimento dado aos pacientes pelos profissionais do Hospital de 
Apiaí, pois a entidade é de excelência, funcionários exemplares. Disse que morou 
em cidades grandes onde o atendimento é deficiente. Afirmou que ocorre que em 
situações esporádicas, por causa de determinada pessoa se denigre todo o 
atendimento hospitalar. Disse que conversou com o Diretor do Hospital, senhor 
João Sakô, que irá tomar as devidas providências para corrigir eventuais 
distorções. Disse que médicos devem primar pelo atendimento e dispensar o 
tratamento aos usuários com o maior carinho e atenção. O vereador Luiz Antonio 
da Silva (Bicudo), aparteou para lembrar que neste final de semana, sábado 
próximo, o Rotary Club em parceria com o Hospital de Apiaí estará realizando um 
evento com venda de pratos de yakssoba para consumo domiciliar dos adquirentes 
do prato, visando arrecadar recursos para colaborar com o funcionamento da 
entidade. Usou da palavra Ari Osmar Martins Kinor que cumprimentou novamente 
os presentes. O vereador pediu que se registrasse em ata o falecimento do senhor 
Manoel Favareto, pai do ex-funcionário da Casa Reginaldo Favareto, falecido no 
último dia 02 de Julho, sendo aparteado pelo vereador Sandro Cosmo que também 
pediu o registro do falecimento da senhora Paula, moradora no Bairro Pinheiros 2. 
Retomou a palavra o vereador Ari Kinor para sugerir que a presidência dialogue 
com o chefe do Executivo, peça a convocação de uma sessão extraordinária para 
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deliberar sobre os projetos de leis cujo regime especial foi rejeitado nesta sessão, 
designe um funcionário para ofertar esclarecimentos sobre o assunto. Disse que os 
vereadores não desejam opor ao andamento da administração, neste sentido 
propugna que todos os projetos e mais o que foi protocolado na data de hoje, sejam 
objetos de convocação de uma sessão extraordinária após os necessários 
esclarecimentos por pessoa habilitada. Usou da palavra o vereador João Paulo 
Cordeiro de Lima que saudou todos os presentes. O vereador disse que pretende 
fazer um aviso à população, esteve numa reunião com a Diretora do Centro Paula 
Souza, Laura Lágana, que autorizou a edificação de uma nova Quadra de Esportes 
para atender os alunos da ETEC de Apiaí. Também, a mesma diretora 
disponibilizou uma carreta para realizar um curso sobre panificação sob a condição 
de que se tenha um cadastro prévio de, no mínimo, 60 interessados na realização 
do curso. O vereador pediu que os interessados faça um cadastro, uma pré 
demanda, procure a Escola ETEC, o Diretor da Escola ou o Assistente Técnico, 
para viabilizar a oferta do curso de técnico em panificação que será ministrado 
numa carreta dotado de equipamentos necessários. Usou da palavra o vereador 
Joani Rodrigues de Almeida que cumprimentou todos os presentes. O vereador 
disse que esteve na data de ontem, trouxe um paciente do bairro Queimadas, 
chegou no hospital por volta das 17:40 horas, tendo o paciente permanecido no 
local aguardando atendimento. Disse que passado mais de três horas retornou e o 
paciente não tinha sido atendido, havia outras pessoas com suspeita de contágio 
por COVID-19 e outros usuários. Conseguiu o telefone do administrador João Sakô 
por intermédio do vereador Ari Kinor, ligou para o administrador, oportunidade que 
este estava numa reunião e imediatamente foi acionado o médico plantonista e foi 
realizado os atendimentos imediatamente. Logo após o administrador enviou um 
áudio pedindo que essas reclamações fossem endereçadas para seu 
conhecimento. O vereador agradeceu o atendimento e a atenção dada pelo 
administrador hospitalar, externando publicamente seus agradecimentos. A 
presidente da câmara disse que, provavelmente, na próxima semana será 
convocada uma sessão extraordinária. Nada mais havendo à tratar, a senhora 
presidente encerrou a presente sessão. Informou aos vereadores que no período 
de 17 à 31 de Julho, o Legislativo Municipal estará em recesso. Convocou os 
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 12 de 
Agosto de 2021, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte e uma horas 
e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a 
presente ata, que vai devidament da por. mim e pelo senhor Presidente . 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da 10aSessão Ordindária 2021 

SESSÃO: 5a Sessão Extraordinária 
DATA: 15/07/2021 
HORARIO: 18:00 Horas 
TERMINO: .-,\..) ,., ~ .....!,() 

,........_ 

VEREADORES FAV9RÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza -.j 

Ari Osmar Martins Kinor -l 

Gilberto Carriel de Lima J 
J oani Camargo de Almeida ~ 

João Paulo Cordeiro de Lima -J 
Luiz Antonio da Silva 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto ~ 

Prof. Alysson F. de Lima Gareia J 
Rieardo Dias de Pontes .J 

'" Sandro Mareio Cosmo V 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

Favoráreis 
RESULTADO 

Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 


