
PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA – 19/04/2021 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
ATAS: 
 
- Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 12.04.2021. 
 
- Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 12.04.2021. 
 
 
As Atas foram aprovadas por unanimidade de votos. 
 
 
ÚNICA DISCUSSÃO: 
 
- Indicação nº08/2021, Indica ao Executivo Municipal, para que realize 
estudo para incluir no grupo prioritário de vacinação para imunização da 
covid-19, pacientes que realizam tratamentos de hemodiálise e 
quimioterapia, entre outras que se enquadram na mesma situação, de 
autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos - Aprovada por 
unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº11/2021, Requer do Executivo Municipal informações 
por escrito, quais foram as ações para ajudar a empresa AL ALIMENTOS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES, mais conhecida como “Fábrica 
de Paçoca” localizada em nosso município, de autoria do vereador 
Guilherme Perinotto dos Santos – Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº12/2021, solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Ilustre Senhor Eugênio José Zuliani “Geninho Zuliani”, Deputado Federal 
(DEM-SP), para que este responda sobre a possibilidade de destinar 
emenda parlamentar no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) para aquisição de um trator agrícola 0KM para o Setor da Agricultura 
do município, de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos - 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº13/2021, solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Ilustre Senhor Márcio Nakashima, Deputado Estadual (PDT-SP), para que 
este responda sobre a possibilidade de destinar emenda parlamentar no 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para ajuda de custeio ao Setor de 
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Assistência Social do município, de autoria do vereador Guilherme 
Perinotto dos Santos - Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº14/2021, solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Ilustre Senhor Fausto Ruy Pinato “Fausto Pinato”, Deputado Federal (PP-
SP), para que este responda sobre a possibilidade de destinar emenda 
parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para ajuda de 
custeio da Saúde Pública do município, de autoria do vereador Guilherme 
Perinotto dos Santos - Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº15/2021, solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Ilustre Senhor Arnaldo Calil Pereira Jardim “Arnaldo Jardim”, Deputado 
Federal (CIDADANIA-SP), para que este responda sobre a possibilidade 
de destinar emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) 
para aquisição de implementos agrícolas para o Setor da Agricultura do 
município, de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos - 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Requerimento nº16/2021, solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Ilustre Senhor Rodrigo Garcia, Vice-Governador do Estado de São Paulo, 
para que este responda sobre a possibilidade de inclusão do município de 
União Paulista-SP, no programa “Via Rápida” do Governo do Estado de 
São Paulo, de autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos - 
Aprovado por unanimidade de votos. 
 
- Projeto de Resolução nº01/2021, dispondo sobre denominação da 
Galeria dos Vereadores da Câmara Municipal de União Paulista-SP, que 
especifica e dá outras providências, de autoria dos vereadores José Luiz 
Sabino e Guilherme Perinotto dos Santos - Aprovado por unanimidade de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


