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ATA DA 189 (DECIMA OITAVA) 5Essixo ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DEUNIAo PAULISTA, REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
As 19h00 (dezenove horas) do dia 16 de novembro do ano de 2021, no edificio
sede deste Poder Legislativo, realizou~se 3 18a Sessao Ordinéria da Cémara
Municipal de Uniao Paulista, presidida pelo vereador Leandro Rodrigues,
secretariado pelos vereadores Edinéia Gabriela Goncalves e Joao Carlos de
Aradjo, 19 e 29 Secreta’rios, respectivamente. Compareceram os demais
vereadores: Antonio Anaclésio Silva Sousa, Vanilton Pinheiro Carvalho, Daniel
Céndido da Silva, Humberto Filipi dos Reis Pereira, Guilherme Perinotto dos
Santos e José Luiz Sabino. Havendo quorum legal 0 Presidente declarou aberta a
Sessao. Dando inicio aos trabalhos foram aprovadas por unanimidade de votes as
Atas da 17é Sessao Ordinaria e 159 Sessao Extraordinaria, ambas realizadas no dia
03 de novembro de 2021. Continuando, procedeu-se a Ieitura, discussao e
votacao da lndicacao n919/2021, que indica a Exma. Sra. Prefeita Municipal para
que avalie junto ao setor competente a viabilidade de se destinar neste final de
ano cesta de natal as familias carentes e a todos os servidores pilicos
municipais, de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos, m
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, procedeu—se a Ieitura,
discussa'o e votacao do Requerimento n919/2021, requer que seja encaminhado
oficio ao llustre Senhor Bruno Marcello de Oliveira Lima ”Delegado Bruno Lima”,
Deputado Estadual, para que este responda sobre a possibilidade de destinacao
de uma emenda parlamentar no valor de R5100.000,00 para o setor da sadde
pUblica do municipio de Uniao Paulista, de autoria do vereador Guilherme
Perinotto dos Santos, sendo aprovado por unanimidade de votos. Continuando,
procedeu-se a leitura, 19 discussao e votacao do Projeto de lei n927/2021, que
”Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercicio de 2022”, de autoria do
Executivo Municipal, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida
procedeu-se a Ieitura, 19 discussao e votacao do Projeto de Lei n928/2021, que
Dispoe sobre autorizacao legislativa para abertura de crédito adicional especial
no orcamento do exercicio de 2021 e dé outras providéncias”, de autoria do
Executivo Municipal, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em ato
continuo o Presidente convocou verbalmente os demais vereadores presentes
para participarem de uma sessao extraordinaria a realizar-se logo apos o término
desta, para 22 discussao e votacao dos Projetos de Leis N59 27 e 28/2021.
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Continuando o Presidente concedeu a palavra para Exglicagfio Pessoal. Fez uso
da palavra o vereador Humberto Filipi dos Reis Pereira. Nada mais a tratar, o
Presidente declarou encerrada a presente Sessé’o, da qual lavrou—se a presente
Ata, que apos lida e aprovada seré deyidam / te assinada.
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