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Em cumprimento ao parágrafo 1º. do artigo 3º do Decreto no. 5.483, de 30 de
junho de 2005, segue abaixo a relação de Bens Patrimoniais, apresentadas em
2018, pelos Agentes Políticos desta Casa de Leis, que tomaram posse dia
01/01/2017 com término de Mandato 31/12/2020.
Aldisa Vieira Marques
01(um) veículo Ford Corcel II, ano 1982, valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais);
01(um) veículo Ford/Ka, ano 2017, modelo 2018, valor R$ 36.850,00 (trinta e seis mil,
oitocentos e cinquenta reais);
50% (cinquenta por cento) de um terreno, Estrada Bassoroca, em Piracicaba – SP,
valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
01 (um) terreno à Rua Mario Montagnari Giovane,58, em Piracicaba, valor R$
69.497,73 (sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três
centavos).
Adriana Cristina Sgrigneiro Nunes
01 (um) veículo Nissan, ano 2013, valor R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais);
01 (um) apartamento à Rua Ipiranga, Piracicaba – SP, valor R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais); e
01 (uma) vaga de estacionamento, Condomínio Edifício Villeneuve, valor R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
André Gustavo Bandeira
01 (um) veículo Honda Civic, ano 2012/2013, valor de R$ 79.400,00 (setenta e nove
mil e quatrocentos reais);
01 (um) terreno, Quadra A, com frente à Rua Bruno Bettoni, do loteamento Park
Campestre, Bairro Campestre, valor de R$ 93.878,16 (noventa e três mil, oitocentos e
setenta e oito reais e dezesseis centavos);
1/3 do lote no. 26, Quadra F, denominado Jardim dos Manacas, Santa Terezinha, valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
1/3 do lote no. 27, Quadra F, denominado Jardim dos Manacas, Santa Terezinha, valor
de R$ 7.000,00 (sete mil reais);
01 (um) lote de terreno no.01, quadra J, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);
01 (um) lote de terreno no.23, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no 02, quadra C, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.28, quadra F, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.31, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.33, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.05, quadra C, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.04, quadra C, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.03, quadra C, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.20, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.35, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.34, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) lote de terreno no.27, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
01 (um) lote de terreno no.22, quadra L, denominado Jardim dos Manacas, Santa
Terezinha, valor R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Ary de Camargo Pedroso Junior
01(uma) sala no. 111, no Centro Clínico de Piracicaba, Edifício Coriolano Ferraz do
Amaral, situado à Av. Independência, 940, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01(um) apartamento no. 61, no Edifício Maison Cartier, em Piracicaba - SP, em
construção pelo sistema de Condomínio Encol S/A, valor de R$ 64.553,09 (sessenta e
quatro mil quinhentos e cinqüenta e três reais e nove centavos);
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Cotas de Capital da Unicred, valor de R$ 14.355,95 (quatorze mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos);
Cotas de capital da Unimed de Piracicaba, valor de R$ 86.665,70 (oitenta e seis mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos;
01(um) imóvel residencial à Rua Luiz Negri, 50, em Piracicaba - SP, sendo R$
100.000,00 (cem mil reais) de entrada e o restante financiado através sistema
financiamento habitacional pelo banco ABN Real S/A., valor de R$ 136.604,42 (cento e
trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos);
Riachuelo Residencial SPE Ltda., Rua Assis Chateubriand,431, valor R$ 81.153,00
(oitenta e um mil, cento e cinquenta e três reais);
e
01 (um) veículo modelo Audi, ano 2015, valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Carlos Gomes da Silva
01 (uma) casa à Rua dos Monjolos, 101, Bairro Nova Piracicaba, Piracicaba – SP.,
valor de R$ 106.932,95 (cento e seis mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e
cinco centavos);
01 (um) terreno, localizado nas Glebas Natalinas, em Piracicaba – SP., parte da
herança pertencente a esposa, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Linha telefônica, valor de R$ 3.061,50 (três mil sessenta e um reais e cinquenta
centavos); e
01 (um) veículo Civic LXR, ano 2014, Valor R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
01 (um) veículo Citroen C4 Lounge em nome da esposa, valor R$ 54.655,25
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Dirceu Alves da Silva
01 (um) imóvel comercial situado à Rua Anacleto Della Modesta, nº 37, Bairro Santa
Terezinha, Piracicaba- SP, valor de R$ 18.369,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta e
nove reais);
01 (um) caminhão 1113, ano 1975, valor de R$ 18.954,80 (dezoito mil, novecentos e
cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos);
01 (uma) maquina Michigan III, ano 1977, valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
01 (um) caminhão 13130, VW, ano 1986, valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
01 (um) veículo Fiat Estrada Adventure, ano 2010, valor de R$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil reais);
01 (uma) retro escavadeira Case 580h, ano 93, valor de 70.000,00 (setenta mil reais);
e
01 (um) veículo WV/UP, ano 2014/2015, valor de R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil,
novecentos e nove reais).
Gilmar Rotta
100% (cem por cento) das cotas da empresa individual, Gilmar Rotta ME., situada à
Rua José Campos Camargo, 75, valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
01 (um) terreno, loteamento Jardim caxambu, objeto de inventário usufruto em vida,
sendo herdeiros de 1/3 do terreno, valor de R$ 11.666,67 (onze mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); e
01 (um) veículo Ford/Ka SE, ano 2015, valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
Isac Alves de Souza
250 (duzentos e cinquenta) cotas de capital da Empresa Tau Sistemas Ltda., valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais);
01 (um) imóvel à Rua Caiua,275, Piracicaba – SP, valor R$ 240.774,02 (duzentos e
quarenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois reais);
01 (um) veículo Chevrolet GM/Zafira ano 2006, valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil
reais);
01 (um) imóvel em Piracicaba – SP, Travessa André Gimenes, valor R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais); e
01 (um) veículo Peugeot 408, valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Jonson Sarapu de Oliveira
Cotas de Capital da Empresa Sarapu Yoshioka Cyber Café Ltda.-Me, valor de R$
10.000,00 (dez mil reais);
Cotas de Capital da Empresa Santos e Oliveira Cyber Café Ltda.-Me, valor de R$
10.000,00 (dez mil reais);
04 (quatro) barracões à Rua Princesa Isabel, Piracicaba – SP, valor de R$ 148.000.00
(cento e quarenta e oito mil reais);
01 (um) veículo Honda CRV, ano 2013, valor de R$ 89.368,48 (oitenta e nove mil,
trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos); e
01 (um) veículo Honda Civic, ano 2012, valor de R$ 26.264,00 (vinte e seis mil,
duzentos e sessenta e quatro reais).
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José Aparecido Longatto
01 (um) lote de terreno sob o no. 1, quadra B, Jardim Nossa Senhora das Graças, Rua
Luiz Pedroso de Barros, Bairro Santa Terezinha, Piracicaba - SP, valor de R$ 5.327,05
(cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos);
01 (um) veículo VW/Fusca, ano 70, valor R$ 1.927,24 (um mil, novecentos e vinte e sete
reais e vinte e quatro centavos);
01 (um) veículo FIAT/UNO, ano 94, valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais);
01 (um) imóvel situada à Rua Ari Barroso, Bairro Santa Terezinha, Piracicaba - SP,
construídas em 2000, vendida uma delas sob no. 354, em 2009, valor R$ 27.995,70
(vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos);
01 (um) veículo Fiat Uno Mille, ano 2010, financiado, valor R$ 22.612,88 (vinte e dois mil,
seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos);
01 (um) terreno situado à Rua Túlio Meloto, loteamento Andorinhas, Bairro Santa
Terezinha, valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e
01 (um) veículo VW/FOX, ano 2013, valor R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
José Marcos Abdala
Não Possui bens Patrimoniais.
Laércio Trevisan Junior
01 (um) imóvel residencial situada à Rua Padre Lopes, 629, valor R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
01 (um) terreno rural no Bairro Volta Grande, valor R$ 42.629,30 (quarenta e dois mil,
seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos);
01 (um) veículo Toyota Passeo, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); e
01 (um) veículo Honda Accord, ano 2007, valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Lair Braga
01 (um) terreno, Loteamento Terras de Piracicaba, valor de R$ 29.449,00 (vinte e nove
mil, quatrocentos e quarenta e nove mil reais);
01 (um) veículo GM Astra, valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);
01 (um) veículo Toyota Corolla GLI, valor R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e
novecentos reais); e
01 (um) veículo Ford Ka SE, ano 2015, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Matheus Erler
Cotas de capital da empresa Erler Estacionamento Rotativo de Veículos Ltda.-Me,
valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Cotas de capital da empresa Erler Serviços Empresariais Ltda.-Me, valor R$ 49.500,00
(quarenta e nove mil e quinhentos reais);
1/5 terreno à Rua Vicente de Carvalho, Piracicaba – SP, recebido como doação, valor
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais);
01 (um) apartamento no Edifício Palazzio Di Spagna, financiado, valor R$ 73.756,11
(setenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos);
01 (um) imóvel residencial em Piracicaba – SP, financiado, valor de R$ 367.669,49
(trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove
centavos).
Nancy Aparecida Ferruzzi Thame
02 (dois) imóveis residenciais à Rua XV de Novembro, Piracicaba –SP, valor de R$
64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais);
01 (um) imóvel residencial, à Rua Joaquim dos Santos, Presidente Prudente – SP,
valor de R$ 13.901,00 (treze mil, novecentos e um reais);
1/3 (um terço) de um apartamento à Av. Coronel Marcondes, Presidente Prudente –
SP, valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
01 (um) apartamento, à Rua Campos Sales, Piracicaba – SP, valor R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais);
16,67% (dezesseis virgula sessenta e sete por cento) de uma propriedade rural,
Parapua-SP, valor de R$ 101.333,34 (cento e um mil, trezentos e trinta e três reais e
trinta e quatro centavos);
33,34% (trinta e três virgula trinta e quatro por cento) de um apartamento em
Presidente Prudente – SP, valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
01 (um) imóvel residencial à Rua D. Pedro I, 665, Piracicaba- SP, valor de R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);
01 (um) imóvel residencial à Rua D. Pedro I, 615, Piracicaba- SP, valor de R$
34.741,15 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos);
01 (um) imóvel comercial, Piracicaba – SP, valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil
reais);
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33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) de um apartamento em Presidente
Prudente – SP, valor de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e
trinta e três centavos);
33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) de um apartamento em Presidente
Prudente – SP, valor de R$ 53.333,33 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos);
01 (um) apartamento em São Paulo – SP, valor de R$ 372.963,00 (trezentos e setenta
e dois mil, novecentos e sessenta e três reais);
01 (um) lote de terreno, Residencial Monte Alegre, Piracicaba – SP, valor de R$
340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais); e
Cotas de Capital da empresa Iqual Instituto de Qualificação Ltda, valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais).
Osvaldo Airton Schiavolin
100% (cem por cento) da firma do ramo de Olaria de Tijolos, Campestre, PiracicabaSP, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) terreno com benfeitorias, Piracicaba –SP, valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais);
01 (um) terreno, Saltinho – SP, valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais);
01 (um) imóvel, Rua Justo Rodrigues, Bairro Piracicamirim, Piracicaba- SP, valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
01 (um) terreno , fazenda Pinheirinho, Quinta do Engenho, Píracicaba –SP, valor de
R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais);
01 (um) apartamento à Rua José Brumer, Bairro Santa Terezinha, Piracicaba-SP, valor
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais);
01 (um) apartamento à Rua D. Pedro II, em construção, Piracicaba-SP, valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais);
01 (um) terreno, Rua Pedro Scarassatti, Saltinho –SP, valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais); e
01 (um) terreno, Rua Quatro, Saltinho –SP, valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e
01 (um) veículo Toyota Corolla, ano 2016, valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil
reais).
Paulo Eduardo Seade Serra
1000 (um mil) cotas de Capital Social da empresa Tricordis Clin. Cardiologia S/C Ltda.,
valor de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais);
Termas Santa Barbara em Aguas de Santa Barbara, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais);
01 (um) apartamento, condomínio Portal das Laranjeiras, valor de R$ 260.000,00
(duzentos e sessenta mil reais);
01 (um) imóvel localizado no. 04, Pavimento da Torre Timbo do Condominio
Linderberg Timboril, valor R$ 2.557.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e
sete mil reais);
01 (um) veículo Peugeot 408 Allure, ano 2012, valor R 33.000,00 (trinta e três mil
reais); e
01 (um) veículo Ford Fusion Tit Awd, ano 2017, valor R$ 147.000,00 (cento e quarenta
e sete mil reais).
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro
01 (um) imóvel, Rua XV de Novembro, Piracicaba- SP, financiado, valor R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais); e
01 (um) veículo Nissan/Kicks SL ano 2016/2017, valor R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais).
Paulo Roberto de Campos
Não Possui bens Patrimoniais.
Pedro Motoitiro Kawai
01 (um) imóvel situado à Rua Angelina Vieira Frank, Bairro Vila Monteiro, financiado,
valor R$ 102.547,08 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oito
centavos);
01 (uma) motocicleta honda CG 150 Titan ESD, ano 2006, valor R$ 5.013,00 (cinco mil
e treze reais);
01 (um) veículo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002, valor R$ 7.000,00 (sete mil reais); e
01 (um) veículo Toyota Corola, ano 2010/2011, valor R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais).
Rerlison Teixeira de Rezende
01 (um) imóvel, à Av. João Conceição, valor R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta reais);
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01 (um) veículo Fiat Punto 1,4 Flex, ano 2013, valor R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais); e
01(uma) moto Honda NX 200, ano 1998, valor R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Ronaldo Moschini da Silva
01 (uma) casa residencial situada à Rua Paulo Barella, Terras de Piracicaba, adquirido
em 01/2013, valor R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
Móveis e utensílios relacionados ao exercício da atividade autônoma, valor R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
225 cotas de capital da firma Servogin Serv. de Obstetrícia e Ginecologia S/C Ltda.,
valor R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais);
Cotas de capital da Unimed Piracicaba Soc. Coop. Serv. Médicos, valor R$ 72.779,83
(setenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos);
Cotas de capital da Unicred Piracicaba, valor R$ 9.271,03 (nove mil, duzentos e
setenta e um reais e três centavos);
01 (um) veículo Hyndai, ano 2010, valor R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais);
01 (um) apto no condomínio residencial mussa gaze, na cidade do Guarujá – SP.,
valor R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais);
01 (uma) motocicleta marca Suzuki GSX 1300 R, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais);
01 (um) terreno no loteamento Residencial Vivamus, valor R$ 212.672,00 (duzentos e
doze mil, seiscentos e setenta e dois reais);
01 (um) veículo Chevrolet Montana, ano 2014, valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais);
01 (um) veículo marca Toyota corolla, ano 2017, em nome da Silvana J. T. da Silva,
valor R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);
01(um) veículo marca Ford Fusion, ano 2013, valor R$ 76.000,00 (setenta e seis mil
reais);
01 (um) veículo marca Jeep Compass, ano 2017, valor R$ 148.000,00 (cento e
quarenta e oito mil reais); e
01 (um) terreno sob no. 20, Loteamento Residencial Morada do Engenho, valor R$
54.798,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta
centavos).
Wagner Alexandre de Oliveira
01 (um) veículo VW/ saveiro 1.6, ano 2002/2003, valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
e
01 (um) veículo Fiat/Strada Adventure CD ano 2009/2010, valor R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais).
Piracicaba, 10 de agosto de 2018.

MATHEUS ANTONIO ERLER
Presidente
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