
PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA – 01/03/2021 
 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATAS: 
 
- Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15.02.2021. 
 
- Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 15.02.2021. 
 
As atas foram aprovadas por unanimidade de votos. 
 
ÚNICA DISCUSSÃO: 
 
- Indicação nº06/2021, Indica ao Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de engenharia, no sentido de 
realizar os serviços de implantação de lombo-faixa e 
dispositivos de segurança, na rua 21 de março, de frente a 
Escola Estadual “Martiniano Antônio Rodrigues”, de autoria 
do vereador Guilherme Perinotto dos Santos – Aprovada por 
unanimidade de votos. 
 
- Indicação nº07/2021, Indica ao Executivo Municipal, 
juntamente com o setor de engenharia, no sentido de 
realizar os serviços de implantação de lombo-faixa e 
dispositivos de segurança, na rua Minote Gui, de frente ao 
Projeto Conviver, de autoria do vereador Guilherme 
Perinotto dos Santos – Aprovada por unanimidade de 
votos. 
 
- Moção nº01/2021, Moção de Aplausos nº01/2021, aos 
profissionais da Saúde e da Segurança Pública, em 
reconhecimento pela excelência nos trabalhos prestados à 
população União Paulistense no combate à pandemia causada 
pela Covid-19, de autoria do vereador Guilherme Perinotto 
dos Santos – Aprovada por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº06/2021, solicitando ao Exmo. Senhor 
Antônio Sérgio Casanova, Diretor Presidente e Diretor 
Executivo de operações da Elektro Distribuidora de Energia, 
para que preste por escrito a esta Casa de Leis informações 
acerca da falta de iluminação em vários pontos da cidade, 
de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos – 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Sorteio dos Membros para comporem a CEI: Em razão do 
requerimento nº05/2021 aprovado por unanimidade de votos na 
sessão ordinária realizada no dia 15/02/2021, requerendo a 
criação de Comissão Especial de Inquérito – CEI, para 
investigar fato determinado, por prazo certo, subscrito 
pelos vereadores Humberto Filipi dos Reis pereira, Leandro 
Rodrigues e Guilherme Perinotto dos Santos, conforme 
disposto no artigo 54 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, será realizado o sorteio dos 05 (cinco)  membros 
para composição da Comissão Especial de Inquérito – CEI.  

Foram sorteados os seguintes Vereadores: Antônio 
Anaclésio Silva Sousa, Edinéia Gabriela Gonçalves, José 
Luiz Sabino, Daniel Cândido da Silva e Vanilton Pinheiro 
Carvalho.  

 
A Comissão Especial de Inquérito ficou assim 

constituída: 
 
Presidente: Daniel Cândido da Silva;  
Vice-Presidente: José Luiz Sabino;  
Relator: Edinéia Gabriela Gonçalves; 
Membro: Vanilton Pinheiro Carvalho;  
Membro: Antônio Anaclésio Silva Sousa. 
 
- Decreto Legislativo nº01/2021, Dispõe sobre a criação de 
Comissão Especial de Inquérito, de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal, - Aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


