
PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05/04/2021 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATAS: 
 
- Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15.03.2021. 
 
- Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 15.03.2021. 
 
 
As Atas foram aprovadas por unanimidade de votos. 
 
 
ÚNICA DISCUSSÃO: 
 
- Indicação nº09/2021, solicitando à Exma. Senhora Kendrea 
Alves Papile Cavatão, Prefeita Municipal, para que 
interceda junto ao setor jurídico, ao setor de licitações e 
compras, ao setor de saúde pública (centro de saúde) e ao 
setor de vigilância sanitária desta Prefeitura, no sentido 
de estudar as possibilidades de compra direta de vacinas 
contra a covid-19, de autoria do vereador Guilherme 
Perinotto dos Santos - Aprovada por unanimidade de 
votos. 
 
- Indicação nº10/2021, solicitando à Exma. Senhora Kendrea 
Alves Papile Cavatão, Prefeita Municipal, para que 
interceda junto ao setor de engenharia, no sentido de 
estudar a possibilidade para realizar os serviços de 
implantação de lombo-faixa e dispositivo de segurança na 
avenida Vergilio Lourenço da Silveira, de autoria do 
vereador Guilherme Perinotto dos Santos – Aprovada por 
unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº08/2021, solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Ilustre Senhor Roniele Gervásio, Gerente 
Administrativo da empresa “MINERVA FOODS” Unidade 
Industrial do Município de José Bonifácio-SP, para que este 
responda sobre a possibilidade de doar cestas básicas a ser 
entregues ao Departamento de Assistência Social do 
Município de União Paulista, onde as mesmas serão 
destinadas às famílias carentes do município. - Aprovado 
por unanimidade de votos. 
 
 
 
 



 
- Requerimento nº09/2021, solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Ilustre Senhor Empresário Rural LUIZ AFONSO 
PIGNANELLI JUNIOR (JUNIOR FERREIRA), para que este responda 
sobre a possibilidade de doar cestas básicas a ser 
entregues ao Departamento de Assistência Social do 
Município de União Paulista, onde as mesmas serão 
destinadas às famílias carentes do município. - Aprovado 
por unanimidade de votos. 
 
 
- Requerimento nº10/2021, solicitando ao Ilmo. Sr. Gerente 
do Banco Santander S.A., Agência 0430, para que seja 
ampliado o horário de atendimento na agencia bancária, 
entre as 10:00 horas e as 15:00 horas. - Aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
 
- Projeto de Decreto Legislativo nº02/2021, que Dispõe 
sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
União Paulista, Estado de São Paulo, relativas ao exercício 
de 2018. - Aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
1ª DISCUSSÃO: 
 
- Projeto de Lei Municipal nº08/2021, de 24 de março de 
2021, que “Dispõe sobre a realização de processo seletivo 
por prazo determinado, nos termos que autoriza o artigo 3º, 
inciso II da Lei Municipal nº1146 de 18 de março de 2015, 
bem como a Lei Federal nº11.350 de 05 de outubro de 2006, 
artigo 16, para a criação de um (1) cargo público de Agente 
Comunitário de Saúde, face ao combate do novo coronavírus 
(COVID-19)”, – Aprovado por unanimidade de votos. 

- Projeto de Lei Municipal nº11/2021, de 05 de abril de 
2021, que “Dispõe sobre alteração do artigo 1º, da Lei 
Municipal nº1298 de 18 de fevereiro de 2021, que alterou o 
artigo 1º da Lei nº700, de 18 de junho de 2002, na qual 
dispõe sobre a doação de imóvel para construção da Câmara 
Municipal 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 nº08 e 11/2021. 


