
ATA DA 4a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 1° 
PERIODO, DA 18a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 
(29/06/2021), a Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de 
Novembro n. 247, a 4a Sessão Extraordinária, da 1a Sessão Legislativa, do 1° 
período, da 18a Legislatura, sob a presidência interina da vereadora Joseni Ribeiro 
Barbosa e secretariada pelo vereador Alysson Franco de Lima Garcia. Às 18:00 
(dezoito) horas, horário constante da convocação que inicialmente havia sido 
convocado para a data de 28 de junho de 2021, no mesmo horário, porém, por 
entendimento consensual entre os vereadores na data de ontem (28/06/2021), ficou 
adiada para a data de hoje (29/06/2021), presente os vereadores ALYSSON 
FRANCO DE LIMA GARCIA, ARI OSMAR MARTINS KINOR, GILBERTO 
CARRIEL DE LIMA, JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA, JOSENI RIBEIRO 
BARBOSA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, RICARDO DIAS DE PONTES e 
SANDRO MARCIO COSMO. Ausente apenas os vereadores ANDRE LUIZ 
RODRIGUES DE SOUZA, PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO e JOANI 
CAMARGO DE ALMEIDA. Por determinação da presidência, os senhores 
vereadores e público presente cantaram o Hino Nacional Brasileiro. Não houve 
leitura da ata anterior. Foi lido pelo vereador Sandro Mareio Cosmo um texto da 
Bíblia. Constituído o número legal, o senhor Presidente declarou sob a proteção de 
DEUS aberta a Sessão. A senhora Presidente esclareceu aos seus pares que esta 
sessão foi convocada especialmente para tratar sobre as seguintes matérias, 
pedindo ao senhor Secretário que proceda a leitura e logo em seguida passaremos 
à discussão e votação. ITEM UM: 2° turno da Proposta de Emenda à Lei Orgânica, 
de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí, que "Altera o Inciso IV, 
do parágrafo 3°, do artigo 121, da Lei Orgânica Municipal". Logo após a leitura da 
matéria, foi imediatamente submetida à discussão e votação. O projeto foi aprovado 
por unanimidade dos senhores vereadores, em primeiro turno de discussão e 
votação. ITEM DOIS: 1° turno 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 presidente esclareceu que vamos discutir e votar as propostas de 
emendas de autoria dos senhores vereadores, para depois votarmos o teor do 
projeto. 1). 1° turno da Proposta de Emenda nO 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 primeiro turno de discussão e votação. 2). 1° turno da Proposta de 
Emenda n? 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 Municpal 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 
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primeiro turno de discussão e votação. 3). 1 ° 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 primeiro turno de discussão e votação. 3). 1° turno da Proposta de 
Emenda Individual Impositiva nO 002 ao PL 227, de autoria do vereador Gilberto 
Carriel de Lima. 4). 1° turno da Proposta de Emenda Individuallmpositiva n? 003 ao 
PL 227, de autoria do vereador Ricardo Dias de Pontes. A proposta de emenda foi 
aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em primeiro turno de 
discussão e votação. 5). 1° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva nO 
004 ao PL 227, de autoria do vereador Sandro Mareio Cosmo. A proposta de 
emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em primeiro turno 
de discussão e votação. 6). 1° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva 
nO 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 
primeiro turno de discussão e votação. 7). 1° turno da Proposta de Emenda 
Individual Impositiva nO 006 ao PL 227, de autoria do vereador Joseni Ribeiro 
Barbosa. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores, em primeiro turno de discussão e votação. 8). 1° turno da Proposta de 
Emenda Individual Impositiva n? 007 ao PL 227, de autoria do vereador Ari Osmar 
Martins Kinor. A proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos senhores 
vereadores, em primeiro turno de discussão e votação. 9). 1 ° 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 primeiro turno de discussão e votação. 10). 1 ° turno da 
Proposta de Emenda Individuallmpositiva 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 primeiro turno de discussão e votação. 
11). 1° turno da Proposta de Emenda Individual Impositiva nO 010 ao PL 227, de 
autoria do vereador Joani Camargo de Almeida. A proposta de emenda foi 
aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, em primeiro turno de 
discussão e votação. 12). 1° 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 primeiro 
turno de discussão e votação. 13). 1° 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 primeiro turno 
de discussão e votação. ITEM TRÊS: 1° turno 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". A presidente 
esclareceu que vamos discutir e votar as propostas de emendas de autoria dos 
senhores vereadores, para depois votarmos o teor do projeto. a). 1° 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 primeiro turno de discussão e votação. B). 1° turno 
da Proposta de Emenda n? 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 
Municpal de Agropecuária - desenvolvimento agropecuário, R$ 200.000,00 o valor 
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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 primeiro 
turno de discussão e votação. Em seguida, passou-se ao 1° 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 Apiaí/SP, para o 
quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências". As demais disposições do 
projeto não alteradas por proposta de emenda foi aprovada por unanimidade dos 
senhores vereadores, em primeiro turno de discussão e votação. Convocou os 
senhores vereadores para a próxima sessão ordinária à se realizar no dia 08 de 
Julho próximo, no horário regimental. Levantou-se a sessão às vinte horas e 
quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, 1° Secretário, mandei lavrar a presente 
ata, que vai devidamente assinada 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 4aSessão Extraordindária 2021 

SESSAO: 10a Sessão Ordinária 
DATA: 08/07/2021 
HORARIO: 19:00 Horas 
TERMINO: 

VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza J 
Ari Osmar Martins Kinor l 
Gilberto Carriel de Lima j 
Joani Camargo de Almeida I 
João Paulo Cordeiro de Lima J 
Luiz Antonio da Silva J 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto J 
Prof. Alysson Franco de Lima Garcia J 
Ricardo Dias de Pontes .j 

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

RESULTADO 
Favoráreis O 
Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral 


