
PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA – 15/03/2021 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATA: 
 
- Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01.03.2021. 
 
A ata foi aprovada por unanimidade de votos. 
 
ÚNICA DISCUSSÃO: 
 
- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI nº01/2021, 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”, de autoria dos vereadores 
Guilherme Perinotto dos Santos e José Luiz Sabino, FOI 
REJEITADO PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS VEREADORES (5X4 VOTOS). 

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI nº04/2021, 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”, de autoria do 
vereador Guilherme Perinotto dos Santos, FOI REJEITADO PELA 
MAIORIA ABSOLUTA DOS VEREADORES (5X4 VOTOS). 

- Requerimento nº07/2021, solicitando à Exma. Senhora 
Kendrea Alves Papile Cavatão, Prefeita Municipal, para que 
preste informações por escrito, acerca da Unidade Básica de 
Saúde do Município de União Paulista, de autoria do 
vereador Guilherme Perinotto dos Santos – Aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
1ª DISCUSSÃO: 
 
- Projeto de Lei nº05, de 24 de fevereiro de 2021, que 
“Autoriza celebração de Termo de Fomento com a Associação 
dos pequenos produtores rurais do município de União 
Paulista, para o fim de utilizar parte do terreno do 
Recinto de Exposição Municipal “Nely José Ribeiro Paschoal 
Oger” e dá outras providências”, – Aprovado por maioria 
de votos. 



- Projeto de Lei nº06/2021, de 15 de março de 2021, que 
“Dispõe sobre denominações de logradouros e prédios 
públicos no município de União Paulista, que especifica e 
dá outras providências”, – Aprovado por unanimidade de 
votos. 

- Projeto de Lei nº07/2021, de 10 de março de 2021, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER.”, – Aprovado por unanimidade de votos. 

................................................................................................................................... 

- LEITURA DO TERMO DE RENÚNCIA do vereador Daniel 
Cândido da Silva, à indicação para compor a Comissão 
Especial de Inquérito, investido na função por 
sorteio, na forma do Regimento Interno da Casa. 
 
- Devido a renúncia do Presidente da Comissão Especial de Inquérito, 
conforme Termo de Renúncia, protocolo nº143, foi realizado o sorteio para 
a assunção ao cargo de presidente para compor a CEI. 
 
- Foi sorteado o seguinte Vereador para o cargo de 
Presidente da CEI: Humberto Filipi dos Reis Pereira.  

 
A Comissão Especial de Inquérito ficou assim 

constituída: 
 
Presidente: Humberto Filipi dos Reis Pereira;  
Vice-Presidente: José Luiz Sabino;  
Relator: Edinéia Gabriela Gonçalves; 
Membro: Vanilton Pinheiro Carvalho;  
Membro: Antônio Anaclésio Silva Sousa. 
 
 
__________________________________________________________ 
 
- 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 nº05, 06 e 07/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 


