
ATA DA 5a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DO 1° 
PERIODO, DA 1Sa LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAI, 
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021. 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (15/07/2021), a 
Câmara Municipal de APIAI realizou, na sua sede, na Rua XV de Novembro n. 247, 
a 5a Sessão Extraordinária, da 1 a Sessão Legislativa, do 1 ° período, da 1Sa 
Legislatura, sob a presidência interina da vereadora Joseni ~ibeiro Barbosa e 
secretariada pelo vereador Alysson Franco de Lima Garcia. As 1S:00 (dezoito) 
horas, horário constante da convocação, presente os vereadores AL YSSON 
FRANCO DE LIMA GARCIA, ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, ARI 
OS MAR MARTINS KINOR, GILBERTO CARRIEL DE LIMA, JOÃO PAULO 
CORDEIRO DE LIMA, PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO, JOANI CAMARGO 
DE ALMEIDA, JOSENI RIBEIRO BARBOSA, RICARDO DIAS DE PONTES e 
SANDRO MARCIO COSMO. Ausente apenas os vereadores LUIZ ANTONIO DA 
SILVA. Por determinação da presidência, os senhores vereadores e público 
presente cantaram o Hino Nacional Brasileiro. Foi lido pelo vereador Sandro Marcio 
Cosmo um texto da Bíblia. Constituído o número legal, o senhor Presidente 
declarou sob a proteção de DEUS aberta a Sessão. Por ordem da presidência, foi 
dispensada a leitura, mas aprovada a Ata da 10a Sessão Ordinária, da 1 a Sessão 
Legislativa, do 1° Período, da 1Sa Legislativa, da Câmara Municipal de Apiaí, 
realizada em OS de Julho de 2021. 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. Antes, porém, aproveitando a presença do 
Prefeito Interino Ricardo Rubens de Assis, e da Secretária Municipal de Finanças 
Áurea Aparecida Steininger, que fizeram ampla explanação sobre os projetos de 
leis que serão discutidos nesta oportunidade, explicando a real motivação para 
justificar a pertinência dos projetos, inclusive, oferecendo esclarecimentos e 
detalhando cada propositura numa ampla exposição que resultou num acirrado 
debate com dados técnicos e atinentes às matérias. ITEM UM: Discussão e 
votação do Projeto de Lei nO 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 projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. ITEM DOIS: Discussão e votação do Projeto de Lei n? 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 projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. ITEM 
TRÊS: Discussão e votação do Projeto de Lei n? 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 projeto foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. ITEM QUATRO: Discussão 
e votação do Projeto de Lei nO 239/21 - autoria Prefeito Municipal - que "Dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, para alterações do Anexo STN - 
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita para o ano 
2021 e dá outras providências". Depois de amplamente discutido, a senhora 
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presidente submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. ITEM CINCO: Discussão e votação do Projeto de Lei n? 
240/21 - autoria Prefeito Municipal - que "Autoriza o Executivo Municipal a erigir 
estátua ou busto em homenagem ao saudoso cantor Camilo Lopes de Matos na 
Praça Jonas Dias Batista, defronte ao Coreto Municipal". Depois de amplamente 
discutido, a senhora presidente submeteu-o à votação. O projeto foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Convocou os senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária à se realizar no dia 12 de Agosto de 2021, no horário 
regimental. Levantou-se a sessão às vinte e uma horas e oito minutos. Para 
constar, eu, 10 Secretário, mandei lavrar a presente ata, que vai devidamente 
assinada por mim e pelo senhor Presidente. 

JOSENI RIBEIRO BARBOSA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APIAí 
Estado de São Paulo 

FOLHA DE VOTAÇÃO - ATA 

MATÉRIA DE VOTAÇÃO: Ata da saSessão Extraordindária 2021 

SESSÃO: 11 a Sessão Ordinária 

DATA: 12/08/2021 
HORARIO: 19:00 Horas -- TERMINO: 

. 
,.J VEREADORES FAVORÁVEIS DESFAVORÁVEIS ABSTENÇÃO 

André Luiz Rodrigues de Souza ~ 

Ari Osmar Martins Kinor .J 
Gilberto Carriel de Lima J 
Joani Camargo de Almeida ~. 

João Paulo Cordeiro de Lima '" 
Luiz Antonio da Silva J 
Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto J 
Prof. Alysson F. de Lima Gareia \ 
Rieardo Dias de Pontes \.) 

P" Sandro Mareio CÚSfílO V 
* Em caso de empate - VOTO DO PRESIDENTE 

~~-- 
RESULTADO 

Favoráreis J_Q~'.~-- 
Desfavoráveis 
Abstenção 
Total Geral )0 I 


