
PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA – 15/02/2021 
 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATA: 
 
- Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01.02.2021. 
 
A ata foi aprovada por unanimidade de votos. 
 
ÚNICA DISCUSSÃO: 
 
- Indicação nº03/2021, Indica ao Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de engenharia para que possa 
incumbir, no sentido de realizar manutenção da estrutura do 
Portal da Cidade, bem como escrever o nome da cidade “UNIÃO 
PAULISTA-SP” e as frases “SEJA BEM VINDO” e  “VOLTE 
SEMPRE”, de autoria dos vereadores Guilherme Perinotto dos 
Santos e José Luiz Sabino – Aprovada por unanimidade de 
votos. 
 
- Indicação nº04/2021, Indica ao Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de engenharia para que faça 
instalação de fita de luz de “LED” na estátua do Cristo 
Redentor localizado no início da Avenida São Pedro, de 
autoria dos vereadores Guilherme Perinotto dos Santos e 
José Luiz Sabino – Aprovada por unanimidade de votos. 
 
- Indicação nº05/2021, Indica ao Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de engenharia para realizar de forma 
urgente a manutenção do parquinho localizado na Praça 
“Oliveira Rodrigues Martins”, Jardim das Oliveiras COHAB”, 
de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos – 
Aprovada por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº02/2021, Requer do Executivo Municipal 
informações acerca da atual situação do convênio firmado 
com a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo para construção de 57 
unidades habitacionais no município de União Paulista-SP, 
de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos – 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- Requerimento nº03/2021, Requer do Presidente do Fundo de 
Previdência Municipal que preste informações, por escrito a 
esta casa de leis, acerca do fundo de previdência Municipal 
– Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº05/2021, Requer a criação de comissão 
especial de inquérito para investigar possíveis 
irregularidades na aplicação/investimento da verba publica 
federal recebida pelo município de união paulista, através 
da cessão onerosa do pré-sal, contemplada pela lei federal 
nº13.885/2019, exercício de 2019. 
 
1ª DISCUSSÃO: 
 
- Projeto de Lei nº01, de 22 de janeiro de 2021, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do detalhamento de empenhos e a obrigatoriedade de anexar cópias das notas 
fiscais no portal da transparência da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal 
e do Portal do Fundo de Previdência Municipal do município de União Paulista”, – 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Projeto de Lei nº02, de 05 de janeiro de 2021, que “Dispõe sobre o parcelamento de 
débitos inscritos em dívida ativa e dá outras providências”, – Aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
- Projeto de Lei nº03, de 14 de janeiro de 2021, que “Dispõe sobre a alteração do 
artigo 1º, da Lei Municipal nº700, de 18 de junho de 2002, que dispõe sobre a 
doação de imóvel para construção da Câmara Municipal e dá outras 
providências”, – Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Projeto de Lei nº04, de 04 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de transmissão ao vivo e via internet, das licitações dos Poderes 
Executivo e Legislativo, Autarquias e Empresas Públicas do município de União 
Paulista-SP e dá outras providências”, – Aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
 
O Presidente convocou verbalmente os demais vereadores presentes para 
participarem de uma Sessão Extraordinária a realizar-se logo após o 
término desta, para 2ª discussão e votação dos Projetos de Leis nsº01, 02, 03 
e 04/2021. 
 
 
 


