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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  

2017, 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) terreno, em Piracicaba – SP,  valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
01(um) veículo Toyota Corolla, valor R$ 23.000,00 (vinte e três mil  reais); e 
01(um) veículo Ford Corcel II, ano 1982, valor 7.000,00 (sete mil reais).  
 

Adriana Cristina Sgrigneiro Nunes 
01 (um) veículo Nissan, ano 2013, valor R$ 32.454,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais); 
01 (um) apartamento à Rua Ipiranga, Piracicaba – SP, valor R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais); e 
Capital Social – Coopmil, valor R$ 4.904,64 (quatro mil, novecentos e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos). 
 

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); 
Cotas de Capital da Unicred, valor de R$ 14.253,64 (quatorze mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 
Cotas de capital da Unimed de Piracicaba, valor de R$ 79.362,13 (setenta e nove mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e treze 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 
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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); 
01 (um) veículo modelo Audi S3/2000, valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 
reais); e 
Riachuelo Residencial SPE Ltda., Rua Assis Chateubriand,431, valor de R$ 81.153,00 
(oitenta e um mil, cento e cinquenta e três 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).  

 

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) veículo Ford/Fiesta flex, ano 2007/2008, financiado, valor de R$ 25.520,85 
(vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); e 
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). 
 

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$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais); 
01 (um) veículo Peugeot 408, valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 
01 (um) veículo Chevrolet GM/Zafira ano 2006, valor de R$  17.000,00 (dezessete mil 
reais); e  
01 (um) imóvel em Piracicaba – SP, Travessa André Gimenes, valor R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais). 

 

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);  
02 (duas) casas 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 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2008, valor R$ 3.969,00 (três mil 
novecentos e sessenta e nove reais);  
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).     
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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, valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três 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 – fração ideal de 10,598%, Bairro Volta Grande, Valor R$ 
6.000,00 (seis mil reais); 
01 (um) veículo Toyota Passeo, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Angatuba, 227, valor de R$ 60.000,00 (sessenta 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$ 24.449,00 (vinte e 
quatro 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) apartamento, edifício Toscana, Piracicaba- SP, valor de R$ 129.000,00 (cento 
e vinte e nove 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$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais) e; 
01 (um) veículo Fiat 500 cult anos/mod 2011/2012, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
Consórcio Nacional Embracom, valor pago de  R$ 6.425,00 (seis mil, quatrocentos e 
vinte e cinco 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$ 67.297,47 
(sessenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos); e 
01 (um) imóvel residencial em Piracicaba – SP, financiado, valor de R$ 645.000,00 
(seiscentos e quarenta e cinco mil reais). 
 

Nancy Aparecida Ferruzzi Thame 
02 (dois) imóveis residenciai 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); 
01 (um) veículo Honda, ano 2010, valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove 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, Piracicaba-
SP, 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) apartamento, Caraguatatuba – SP, valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais); 
01 (um) terreno, Saltinho – SP, valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); 
01 (um) terreno, Bairro Piracicamirim, Piracicaba- SP, valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais); 
01 (um) veículo Toyota Corolla, ano 2010, valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove 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). 
 

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) apartamento, Edifício Lindenberg Timboril; e 
01 (um) veículo Land Rover. 

 

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro  
01 (um) apartamento financiado localizado no Edifício Noiva da Colina, Piracicaba- SP, 
financiado, valor R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); e 
01 (um) veículo Nissan/Kicks SL ano 2016/2017, valor R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais). 
 

Paulo Roberto de Campos 
01 (um) imóvel residencial à Rua Marcolino Rocha em Piracicaba – SP, valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e 
01 (um) veículo Fox 1.6 ano 2005, valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 

Pedro Motoitiro Kawai 
01 (um) imóvel situado à Rua Angelina Vieira Frank, Bairro Vila Monteiro, financiado, 
valor  R$ 64.261,95 (seiscentos e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e noventa 
e cinco centavos); e 
01 (um) veículo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002, valor R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
 

Rerlison Teixeira de Rezende 
Não Possui bens Patrimoniais. 

 

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);  
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Móveis e utensílios relacionados ao exercício da atividade autônoma, valor R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); 
500 cotas de participação no capital da Sermed Serv. Médicos S/C Ltda., valor R$ 
612,30 (seiscentos e doze reais e trinta centavos); 
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$ 46.106,91 
(quarenta e seis mil cento e seis reais e noventa e um centavos); 
Cotas de capital da Unicred Piracicaba, valor R$ 8.914,16 (oito mil, novecentos e 
quatorze reais e dezesseis 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); e 
01 (uma) motocicleta marca Suzuki GSX 1300 R, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
 

Wagner Alexandre de Oliveira 
Não Possui bens Patrimoniais. 
 
 Piracicaba, 13 de janeiro  de 2017. 
 

 

MATHEUS ANTONIO ERLER 

Presidente 
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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  

2016, pelos Agentes Políticos desta Casa de Leis,  que tomaram posse dia 

01/01/20013 com término de Mandato 31/12/2016. 
 

 

Adair Doniani 
01 (um) imóvel residencial à Rua Arthur Paulo Furlan, valor R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais); 
01(um) veículo Siena, ano 2010, valor R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais); e 
01(um) veículo Ford Courrier, ano 2008, valor 18.000,00 (dezoito 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 ,oç 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); 
Cotas de Capital da Unicred, valor de R$ 14.253,64 (quatorze mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 
Cotas de capital da Unimed de Piracicaba, valor de R$ 79.362,13 (setenta e nove mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e treze 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); 
01 (um) veículo modelo Audi S3/2000, valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 
reais); e 
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Riachuelo Residencial SPE Ltda., Rua Assis Chateubriand,431, valor de R$ 81.153,00 
(oitenta e um mil, cento e cinquenta e três reais). 

 

Carlos Alberto Cavalcante 
01 (um) imóvel residencial situado à Rua Quinze, 102, Vale do Sol, com benfeitorias, 
valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais);   
01 (um) imóvel comercial, situado à Rua Dezesseis, 169, Vale do Sol, com 
benfeitorias, valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);   
01 (um) lote de terreno, situado à Quadra E2, no. 37, Parque Monte Rei, valor de R$ 
67.000,00 (sessenta e sete mil reais);  
01 (um) imóvel misto, comercial e residencial, localizado à Rua Quinze, Vale do Sol, 
valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais); e 
01 (um) veículo Corsa, ano 1997, em nome da cônjuge, valor de R$ 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos 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).  

 

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). 

 

Francisco Almeida do Nascimento 
Um veículo Ford/Corcel II L, ano 1983, valor de R$ 2.945,00 (dois mil, novecentos e 
quarenta e cinco 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) veículo Ford/Fiesta flex, ano 2007/2008, financiado, valor de R$ 25.520,85 
(vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); e 
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). 
 

João Manoel dos Santos  
01 (uma) casa situada à Rua Virgilio Furlan, 877 - Bairro Paulicéia – Piracicaba- SP, 
valor de R$ 30.615,00 (trinta mil, seiscentos e quinze reais); 
Linha telefônica celular adquirida da telesp, valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
01 (um) terreno com 360 metros quadrados, localizado à Rua Dom Serafim, no Bairro 
Santa Tereza na cidade de Araçuaí - MG, valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais); e 
01 (um) veículo Hilux CD 4x4 SRV A/T LP, ano 2013, valor de R$ 132.000,00 (cento e 
trinta e dois mil reais). 

 

José Antonio Fernandes Paiva  
01 (uma) casa à Rua dos Pixoxós no. 303, Bairro Vila Rezende, em Piracicaba – SP, 
adquirida em 18/08/2010, valor R$ de 291.492,50 (duzentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos);  
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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);  
02 (duas) casas 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 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2008, valor R$ 3.969,00 (três mil 
novecentos e sessenta e nove reais);  
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 Benedito Lopes  
01 (um) terreno de 265 m2 situado à Rua Prof. Antonio Silveira Campos, setor 47 
quadra 120, lote 525, valor de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Nagib Ismael, 116, com área construída de 126,12 m2 e 
a H.C 1 com entrada pela Rua Nagib Ismael, N.116, com área construída de 47,00 m2, 
ambos edificados sobre o lote 29 da quadra D do loteamento Jardim Paris, valor de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 
01 (um) terreno situado à Rua Ernesto Papini, com área de 300 m2, lote 13, quadra 31, 
loteamento jardim São Paulo, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
01 (um) imóvel localizado à Rua Emílio Galdi, 264, Jardim Itamaraty, com área de 125 
m2, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);  
Construção no terreno localizado à Rua Ernesto Papini, Jardim São Pedro, valor R$ 
226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais); 
01 (um) Imóvel localizado à Rua Celso Galdino Fraga, 181, Nova Piracicaba – SP, 
valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e 
01 (um) veículo VW Gol 1.0 ano 2009, R$15.000,00 (quinze mil reais). 

 

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 – fração ideal de 10,598%, Bairro Volta Grande, Valor R$ 
6.000,00 (seis mil reais); 
01 (um) veículo Toyota Passeo, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Angatuba, 227, valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais); e 
01 (um) veículo Honda Accord, ano 2007, valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 

Luis Antonio Leite 
01 (um) veículo marca GM, Zafira, valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e 
01 (uma) casa situada à Rua Militão Prestes Ferreira, 81, Jardim Boa esperança, 
adquirido da EMDHAP/ CDHU, valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 
 

Luiz Carlos Arruda  
01 (uma) casa situada à Rua esperança,10, Jardim Diana, valor R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais); 
01 (um) veículo Citroen C3 AirCross, modelo 2013, adquirido em 12/2012,  valor R$ 
64.300,00. (sessenta e quatro mil e trezentos reais);  
01 (um) veículo KIA Besta, ano 1997, modelo 1998,  valor R$ 12.000,00 (doze mil 
reais); e  
01 (um) terreno, loteamento Jardim Monte Feliz, quadra 45, Piracicaba – SP, valor R$ 
95.640,00. (noventa e cinco mil seiscentos e quarenta reais).  
 

Márcia Gondim Carneiro da Cunha Dias Pacheco  
1/3 de um apartamento, edifício Porto seguro, recebido em doação, valor R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); 
01 (um) veículo Hilux, ano 2015, valor R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 
01 (um) veículo Honda Fit, ano 2011/2012, valor R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 
reais);  
01 (um) apartamento Residencial Novita, Rua Manoel Ferraz de Arruda Campos 341, 
Piracicaba, valor R$ 251.177,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, cento e setenta e 
sete reais); 
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56,78 % de um lote de terreno, quadra W, com área de 200,00 m2, valor R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais); 
01 (um) apartamento, condomínio Verano 210, situado à Rua dos Marins 1200, valor 
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 
50% de um apartamento, situado à Avenida Presidente Wilson, recebido por doação, 
valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);  
01 (um) veículo Fiat Freemont, ano/mod. 2013/2014, valor R$ 99.000,00 (noventa e 
nove mil reais); 
01 (um) apartamento em construção,   em Piracicaba, valor R$ 234.818,77 (duzentos e 
trinta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) e; 
01 (um) apartamento em construção em São Paulo, valor R$ 141.812,84 (cento e 
quarenta e um mil oitocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). 

 

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$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais) e; 
01 (um) veículo Fiat 500 cult anos/mod 2011/2012, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
Consórcio Nacional Embracom, valor pago de  R$ 6.425,00 (seis mil, quatrocentos e 
vinte e cinco 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$ 67.297,47 
(sessenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos); e 
01 (um) imóvel residencial em Piracicaba – SP, financiado, valor de R$ 645.000,00 
(seiscentos e quarenta e cinco mil reais). 
 

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro  
01 (um) apartamento financiado localizado no Edifício Noiva da Colina, Piracicaba- SP, 
financiado, valor R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); e 
01 (um) veículo Nissan/Kicks SL ano 2016/2017, valor R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais). 
 

Paulo Roberto de Campos 
01 (um) imóvel residencial à Rua Marcolino Rocha,308, em Piracicaba – SP, valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e 
01 (um) veículo Fox 1.6 ano 2005, valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

Paulo Sérgio Camolesi 
01 (uma) casa situada à Av. Rio das Pedras, Jardim Ipanema, valor R$ 23.622,05 
(vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos); 
01 (um) lote, situado à Av. Rio das Pedras, Jardim Aman, valor R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais); e 
01 (um) Imóvel Rural localizado no centro de produção agrícola taquaral, valor R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

 

Pedro Luiz da Cruz 
01 (um) apartamento no edifício Ouro preto, Piracicaba - SP, valor R$ 41.684,00 
(quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais); 
1/41 avos do terreno localizado à Rua Alfredo Guedes,  valor R$ 4.068,10 (quatro mil, 
sessenta e oito reais e dez centavos); 
Construção de Garagem localizada à Rua Alfredo Guedes, valor R$ 4.024,90 (quatro 
mil, vinte e quatro reais e noventa centavos);  
01 (um) veículo Volkswagen Fox Rock in Rio, totalflex, ano 2013, modelo 2014, valor 
R$ 42.310,00 (quarenta e dois mil, trezentos e dez reais); e  
01 (um) veículo ford KA SE 1.0 ano/modelo 2015, valor R$ 39.390,00 (trinta e nove mil, 
trezentos e noventa reais). 
 

Pedro Motoitiro Kawai 
01 (um) imóvel situado à Rua Angelina Vieira Frank, Bairro Vila Monteiro, financiado, 
valor  R$ 64.261,95 (seiscentos e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e noventa 
e cinco centavos); e 
01 (um) veículo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002, valor R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
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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); 
500 cotas de participação no capital da Sermed Serv. Médicos S/C Ltda., valor R$ 
612,30 (seiscentos e doze reais e trinta centavos); 
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$ 46.106,91 
(quarenta e seis mil cento e seis reais e noventa e um centavos); 
Cotas de capital da Unicred Piracicaba, valor R$ 8.914,16 (oito mil, novecentos e 
quatorze reais e dezesseis 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); e 
01 (uma) motocicleta marca Suzuki GSX 1300 R, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
 
 Piracicaba, 22 de dezembro   de 2016. 
 

 

MATHEUS ANTONIO ERLER 

Presidente 
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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  

2015, pelos Agentes Políticos desta Casa de Leis,  que tomaram posse dia 

01/01/20013 com Mandato até 31/12/2016. 

 

Adair Doniani 
01 (um) imóvel residencial à Rua Arthur Paulo Furlan, valor  R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais); 
01(um) veículo Siena, ano 2010, valor R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais); e 
01(um) veículo Ford Courrier, ano 2008, valor 18.000,00 (dezoito 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); e 
01 (um) terreno, Quadra A, em 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). 
 

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); 
Cotas de Capital da Unicred, valor de R$ 13.092,40 (treze mil, noventa e dois e 
quarenta centavos); 
Cotas de capital da Unimed de Piracicaba,  valor de R$ 73.813,48 (setenta e três mil, 
oitocentos e treze reais e quarenta e oito 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); 
01 (um)  veículo GM Vectra, ano 2005,  valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil 
reais); 
01 (um) veículo modelo Santa Fé, ano 2010, valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);  
01 (um) veículo modelo Audi S3/2000, valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil 
reais); e 
Riachuelo Residencial SPE Ltda., valor de R$ 38.889,00 (trinta e oito mil, oitocentos e 
oitenta e nove reais). 

 

Carlos Alberto Cavalcante 
01 (um) imóvel residencial situado à Rua Quinze, 102, com benfeitorias, valor de R$ 
105.000,00 (cento e cinco mil reais);   
01 (um) imóvel comercial, situado à Rua Dezesseis, 169, com benfeitorias, valor de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);   
01 (um) lote de terreno, situado à Quadra E2, no. 37, valor de R$ 67.000,00 (sessenta 
e sete mil reais);  
01 (um) imóvel misto, comercial e residencial, localizado à Rua Quinze, valor de R$ 
115.000,00 (cento e quinze mil reais); e 
01 (um) veículo Corsa, ano 1997, em nome da cônjuge, valor de R$ 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos 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).  
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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). 

 

Francisco Almeida do Nascimento 
Um veículo Ford/Corcel II L, ano 1983, valor de R$ 2.945,00 (dois mil novecentos e 
quarenta e cinco 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) veículo Ford/Fiesta flex, ano 2007/2008, financiado, valor de R$ 25.520,85 
(vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); e 
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). 
 

João Manoel dos Santos  
01 (uma) casa situada à Rua Virgilio Furlan, 877 - Bairro Paulicéia – Piracicaba-SP, 
valor de R$ 30.615,00 (trinta mil, seiscentos e quinze reais); 
Linha telefônica celular adquirida da telesp, valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
01 (um) terreno com 360 metros quadrados, localizado à Rua Dom Serafim, no Bairro 
Santa Tereza na cidade de Araçuaí - MG, valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais); e 
01 (um) veículo Hilux CD 4x4  SRV A/T LP, ano 2013, valor de R$ 132.000,00 (cento e 
trinta e dois mil reais). 

 

José Antonio Fernandes Paiva  
01 (uma) casa à Rua dos Pixoxós no. 303, Bairro Vila Rezende, em Piracicaba – SP, 
adquirida em 18/08/2010, valor R$ de 259.234,32 (duzentos e cinquenta e nove mil, 
duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos); e 
01 (um) veículo marca nissan, ano 2013, valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 

 

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);  
02 (duas) casas 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 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2008, valor R$ 3.969,00 (três mil 
novecentos e sessenta e nove reais);  
01 (um) automóvel GM / Montana Conquest, ano 2010, valor R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais); e 
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).     
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José Benedito Lopes  
01 (um) terreno de 265 m2 situado à Rua Prof. Antonio Silveira Campos, setor 47 
quadra 120, lote 525, valor de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos  reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Nagib Ismael, 116, com área construída de 126,12 m2 e 
a H.C 1 com entrada pela Rua Nagib Ismael, N.116, com área construída de 47,00 m2, 
ambos edificados sobre o lote 29 da quadra D do loteamento Jardim Paris, valor de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 
01 (um) terreno situado à Rua Celso Galdino Fraga, 181, Nova Piracicaba, valor R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais); 
01 (um) terreno situado à Rua Ernesto Papini, com área de 300 m2, lote 13, quadra 31, 
loteamento jardim São Paulo, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
01 (um) imóvel localizado à Rua Emílio Galdi, 264, Jardim Itamaraty, com área de 125 
m2, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);  
Construção no terreno localizado à Rua Celso Galdino Fraga, 181, valor R$ 248.000,00 
(duzentos e quarenta e oito mil reais); e 
Construção no terreno localizado à Rua Ernesto Papini, valor R$196.000,00 (cento e 
noventa e seis mil reais). 

 

Laércio Trevisan Junior 
01 (um)  veículo Toyota Passeo, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 
01 (um) imóvel residencial situada à Rua Padre Lopes, 629, valor R$ 80.000,00 ( 
oitenta mil reais). 
01 (um) terreno rural – fração ideal – Bairro: Volta Grande, Valor R$ 6.000,00 (seis mil 
reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Angatuba, 227,    valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais); e 
01 (um) veículo  Honda Accord, ano 2007, valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 

Luis Antonio Leite 
01 (uma) casa situada à Rua Militão Prestes Ferreira, 81, Jardim Boa esperança, 
adquirido da EMDHAP/ CDHU, valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e 
01 (um) veículo Renault Scenic 2.0, ano 2001,  valor R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos 
reais). 
 

Luiz Carlos Arruda  
01 (uma) casa situada à Rua esperança,10, Jardim Diana, valor R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais); 
01 (um) veículo Citroen C3 AirCross, modelo 2013, adquirido em 12/2012, financiado, 
valor R$ 63.000,00. (sessenta e três mil reais); e 
01 (um) veículo KIA Besta, ano 1997, modelo 1998, adquirido em 07/12, valor R$ 
12.000,00 (doze mil reais). 
 

Márcia Gondim Carneiro da Cunha Dias Pacheco  
1/3 de um apartamento, edifício Porto seguro, recebido em doação, valor R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); 
01 (um) veículo Honda Civic, ano 2010, valor R$ 72.500,00 (setenta e d,is mil e 
quinhentos reais); 
01 (um) veículo Honda Fit,  ano 2011/2012, valor R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 
reais);  
01 (um) apartamento da  Construtora PDG- Incorporadora Agra Kauai, Residencial 
Novita, valor R$ 251.177,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, cento e setenta e sete 
reais); 
50% de um lote de terreno, quadra W, com área de 270,12 m2, loteamento Reserva 
das Paineiras, valor R$ 57.883,49 (cinqüenta e sete mil oitocentos e oitenta e três 
reais e quarenta e nove centavos); 
56,78 % de um lote de terreno, quadra W, com área de 200,00 m2, valor R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais); 
01 (um) apartamento, condomínio Verano, situado à Rua dos Marins, valor R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 
50% de um apartamento, situado à Avenida Presidente Wilson, recebido por doação, 
valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); e 
01 (um) veículo Fiat Freemont, ano/mod. 2013/2014, valor R$ 99.000,00. (Noventa e 
nove mil reais); 
50% construção de uma casa no terreno no. 05, quadra W, loteamento reserva das 
paineiras – custos das obras em 2014 correspondente aos 50%, valor R$ 40.000,00  
(quarenta mil reais); 
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01 (um) apartamento em construção –situado em Piracicaba, valor R$ 156.912,44 
(cento e cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) 
e; 
01 (um) apartamento em construção – situado em São Paulo, valor R$ 90.339,00 
(noventa mil, trezentos e trinta e nove reais). 

 

Matheus Erler 
Cotas de capital da empresa Erler Estacionamento Rotativo de Veículos Ltda.-Me, 
valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 
Cotas de capital da empresa Erler Serviços Empresariais Ltda.-Me, valor R$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais) e; 
01 (um) veículo Fiat 500 cult ano/mod 2011/2012, placas EWP- 4331, valor R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro  
01 (um) veículo VW/FUSCA, ano 1969, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
01 (um) apartamento financiado localizado no Edifício Noiva da Colina, Rua XV de 
Novembro, 140 – Piracicaba, financiado,  valor R$ R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 
cinco mil reais); 
01 (um) veículo GM/CAPTIVA SPORTE 2.4 ano/ modelo 2011, financiado valor R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais); e 
01 (um) veículo Ford KA ano 2009, modelo 2010, financiado, valor R$ 23.000,00 (vinte 
e três mil reais). 
 

Paulo Roberto de Campos 
Não Possui bens Patrimoniais. 

 

Paulo Sérgio Camolesi 
01 (uma) casa situada à Av. Rio das Pedras, Jardim Ipanema, valor R$ 23.622,05 
(vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos); 
01 (um) lote, situado à Av. Rio das Pedras,  Jardim Aman, valor R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais); e 
01 (um) Imóvel Rural localizado no centro de produção agrícola taquaral, valor R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

 

Pedro Luiz da Cruz 
01 (um) apartamento no edifício Ouro preto, situado à Rua Treze de Maio, valor R$ 
41.684,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais); 
1/41 avos do terreno localizado à Rua Alfredo Guedes, 687, valor R$ 4.068,10 (quatro 
mil, sessenta e oito reais e dez centavos); 
Construção de Garagem localizada à Rua Alfredo Guedes, valor R$ 4.024,90 (quatro 
mil, vinte e quatro reais e noventa centavos); 
01 (um) veículo Tucson, 2.0, ano 2012, modelo 2013, valor R$ 67.000,00 (sessenta e 
sete mil reais); e 
01 (um) veículo Volkswagen Fox Rock in Rio, totalflex, ano 2013, modelo 2014, valor 
R$ 42.310,00 (quarenta e dois mil, trezentos e dez reais). 
 

Pedro Motoitiro Kawai 
01(uma) motocicleta Honda CG 150 TITAN, ano/modelo 2006, valor R$ 5.013,00 
(cinco mil e treze reais); 
01 (um) veículo Volkswagen Space Fox, ano/modelo 2008, financiado, valor R$ 
22.134,40 (vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos); 
01 (um) imóvel situado à Rua Angelina Vieira Frank, Bairro Vila Monteiro,  financiado, 
valor de R$ 45.091,00 (quarenta e cinco mil, noventa e um reais); e 
01 (um) veículo Fiat Palio Sporting 1.6, ano/modelo 2012/2013, (Esposa Graciane), 
adquirido em 01/2013, valor R$ 38.990,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa 
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); 
500 cotas de participação no capital da Sermed Serv. Médicos S/C Ltda., valor R$ 
612,30 (seiscentos e doze reais e trinta centavos); 
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$ 43.266,83 
(quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos); 
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Cotas de capital da Unicred Piracicaba, valor R$ 8.185,33 (oito mil, cento e oitenta e 
cinco reais e trinta e três centavos); 
01 (um) Jetsky marca Yamaha, ano de fabricação 2010, valor R$ 25.889,60 (vinte e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); 
01 (um) veículo Ford Fusion, ano 2011, financiado, valor R$ 81.000,00 (oitenta e um 
mil reais); 
01 (um) casco para embarcação marca Fibrafort,  valor R$ 36.594,20 (trinta e seis mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos); 
Motor e acessórios para embarcação, valor R$ 58.200,00 (cinqüenta e oito mil e 
duzentos reais); 
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); e 
01 (uma) motocicleta marca Suzuki GSX 1300 R, valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
 
 Piracicaba, 02 de outubro de 2015. 
 
 

 

MATHEUS ANTONIO ERLER 

Presidente 
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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  

2014, pelos Agentes Políticos desta Casa de Leis,  que tomaram posse dia 

01/01/20013 com Mandato até 31/12/2016. 

 

André Gustavo Bandeira  
01 (um) veículo Honda Civic EXS-AT, ano 2012/2013,  valor de R$ 79.400,00 (setenta 
e nove mil  e quatrocentos reais); e 
01 (um) terreno, Quadra A, em 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). 

 
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); 
Quotas de Capital da Unicred, valor de R$ 12.181,84 (doze mil, cento e oitenta e um 
reais e oitenta e quatro centavos); 
Quotas de capital da Unimed de Piracicaba (esposa), valor R$ 46.347,93 (quarenta e 
seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três 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  R$ 136.604,42 (cento e 
trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos); 
01 (um)  veículo GM Vectra 2005,  valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais); 
01 (um) veículo modelo Santa Fé, ano 2010, valor R$ 100.000,00 (cem mil reais); e 
01 (um) veículo modelo Audi S3/2000, valor R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

 

Carlos Alberto Cavalcante 
01 (um) imóvel residencial situado à Rua Quinze, 102, com benfeitorias, valor R$ 
98.000,00 (noventa e oito mil reais);   
01 (um) imóvel comercial, situado à Rua Dezesseis, 169, com benfeitorias, valor R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais);   
01 (um) lote de terreno, situado à Quadra E2, no. 37,  valor R$ 57.000,00 (cinqüenta e 
sete mil reais);  
01 (um) imóvel misto, comercial e residencial, localizado à Rua Quinze, valor R$ 
103.000,00 (cento e três mil reais); e 
01 (um) veículo Corsa, ano 1997, em nome da cônjuge,  valor R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais). 

 
Carlos Gomes da Silva  
01 (uma) casa à Rua dos Monjolos, 101, Bairro Nova Piracicaba, Piracicaba – SP., 
valor 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 R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
01 (um) veículo Honda Civic LXS, ano 2009, placa EPC 5900, valor R$ 67.000,00 
(sessenta e sete mil reais); e 
Linha telefônica, valor R$ 3.061,50 (três mil sessenta e um reais e cinqüenta 
centavos).  

 

Dirceu Alves da Silva 
01 (um) imóvel comercial sito à Rua Anacleto Della Modesta, nº 37, Bairro Santa 
Terezinha, Piracicaba- SP, valor  R$ 18.369,00 (dezoito mil,  trezentos e sessenta e 
nove reais); 
01 (um) caminhão 1113, ano 1975, valor  R$ 18.954,80 (dezoito mil, novecentos e 
cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos); 
01 (uma) maquina Michigan III, ano 1977, valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
01 (um) caminhão 13130,VW, ano 1986,  Valor 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 70.000,00 (setenta mil reais); e 
01 (um) apartamento situado à Rua D. Pedro I, 90 andar, Bairro Jardim Elite, adquirido  
através de financiamento, valor  R$ 25.527,84 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e 
sete reais , e oitenta e quatro centavos). 
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Francisco Almeida do Nascimento 
Um veículo Ford/Corcel, ano 1983, valor R$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais). 

 

Gilmar Rotta 
100% (cem por cento) das quotas da empresa individual,  Gilmar Rotta ME., situada à 
Rua José Campos Camargo, 75, valor R$ 1.000,00 (mil reais) 
01 (um) veículo Ford/Fiesta flex, ano 2007/2008, financiado, valor total R$ 25.520,85 
(vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); e 
01 (um) terreno, loteamento Jardim caxambu, objeto de inventário usufruto em vida, 
sendo herdeiros de 1/3 do terreno, valor R$ 11.666,67 (onze mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
 

João Manoel dos Santos  
01 (uma) casa situada à Rua Virgilio Furlan, 877 - Bairro Paulicéia – Piracicaba-SP, 
valor R$ 30.615,00 (trinta mil,  seiscentos e quinze reais); 
Linha telefônica celular adquirida da telesp, valor  R$ 500,00 (quinhentos reais); 
01 (um) terreno com 360 metros quadrados, localizado à Rua Dom Serafim, no Bairro 
Santa Tereza na cidade de Araçuaí - MG, valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais); e 
01 (um) veículo Hilux CD 4x4  SRV A/T LP Ano 2013, adquirida da Nippokar LTDA., 
valor R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). 

 

José Antonio Fernandes Paiva  
01 (uma) casa à Rua dos Pixoxós no. 303, Bairro Vila Rezende, em Piracicaba – SP, 
adquirida em 18/08/2010, valor  R$ 228.026,86 (duzentos e vinte e oito mil, vinte e seis 
reais e oitenta e seis centavos); e 
01(um) veículo Citroen,  C4 Pallas, ano 2010/2011, adquirido em 2011, através de 
financiamento, valor R$ 32.860,50 (trinta e dois mil oitocentos e sessenta reais e 
cinqüenta centavos). 

 

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 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  R$ 9.000,00 (nove mil reais);  
02 (duas) casas 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 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2008,  adquirido em 02/2010, financiada,  
valor R$ 3.969,00 (três mil novecentos e sessenta e nove reais);  
01 (um) automóvel GM / Montana Conquest, ano 2010, adquirido em 04/2010, valor R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); e 
01 (um) terreno situado à Rua Túlio Meloto, loteamento Andorinhas, Bairro Santa 
Terezinha, adquirido em 02/10, valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).     

 

José Benedito Lopes  
01 (um) terreno de 265 m2 situado à Rua Prof. Antonio Silveira Campos, setor 47 
quadra 120, lote 525,  valor de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos  reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Nagib Ismael, 116, com área construída de 126,12 m2 e 
a H.C 1 com entrada pela Rua Nagib Ismael, N.116, com área construída de 47,00 m2, 
ambos edificados sobre o lote 29 da quadra D do loteamento Jardim Paris, valor de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 
01 (um) terreno situado à Rua Celso Galdino fraga, 181, Nova Piracicaba, valor R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais); 
01 (um) terreno situado à Rua Ernesto Papini, com área de 300 m2, lote 13,  quadra 
31, loteamento jardim São Paulo, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
01 (um) imóvel localizado à Rua Emílio Galdi, 264,  Jardim Itamaraty, com área de 125 
m2, valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); e 
01 (um) Veículo Fiat Strada Advente flex, ano 2011, valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais). 
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José Luiz Ribeiro  
01 (um) lote de terreno sob no. 14 da quadra E, c/ área de 542,62 m2 do loteamento 
residencial Terras de Artemis em Piracicaba-SP, adquirido em 15/07/2011, valor R$ 
119.843,39 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove  
centavos); e 
01 (um) lote de terreno sob no. 15 da quadra E, c/ área de 525,00 m2 do loteamento 
residencial Terras de Artemis em Piracicaba-SP, adquirido em 15/07/2011, valor R$ 
115.951,98 (cento e quinze mil, novecentos  e cinqüenta e um   reais  e noventa e oito 
centavos); 

 

Laércio Trevisan Junior 
01 (um)  veículo Toyota Passeo, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 
01 (uma) casa situada à Rua Angatuba, 227,  Bairro Parque Piracicaba, adquirido em 
27/09/2010,  valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e 
01 (um) veículo  Honda Accord, ano 2007, valor R$ 35.000,00. (trinta e cinco mil reais). 
 

Luis Antonio Leite 
01 (uma) casa situada à Rua Militão Prestes Ferreira, 81, Jardim Boa esperança, 
adquirido da EMDHAP/ CDHU, valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e 
01 (um) veículo Renaut Scenic 2.0,  ano 2001, valor R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos 
reais). 

 

Luiz Carlos Arruda  
01 (uma) casa situada à Rua esperança,10, Jardim Diana, valor R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais); 
01 (um) veículo Citroen C3 AirCross, modelo 2013, adquirido em 12/2012, financiado, 
valor R$ 63.000,00. (sessenta e três mil reais); e 
01 (um) veículo KIA Besta, ano 1997, modelo 1998, adquirido em 07/12, valor R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 
 

Márcia Gondim Carneiro da Cunha Dias Pacheco  
1/3 de um apartamento, edifício Porto seguro, recebido em doação, valor R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); 
01 (um) veículo Honda Civic, ano 2010, valor R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e  
quinhentos reais); 
01 (um) terreno lote 39 da quadra P – Empreendimento denominado “Loteamento 
Residencial Altos do Taquaral”, adquirido em 04/2010, valor R$ 48.422,40 (quarenta e 
oito mil,  quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos);  
01 (um) terreno lote 44 da quadra H – Empreendimento denominado “Loteamento 
Residencial Altos do Taquaral”,  c/ área de 175,0 m2 – adquirido em  04/2010, valor R$ 
43.524,29 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove 
centavos);  
01 (um) veículo Honda Fit,  ano 2011/2012, valor R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 
reais);  
01 (um) apartamento da  Construtora PGD- Incorporadora Agra Kauai, Residencial 
Novita, valor R$ 251.177,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, cento e setenta e sete 
reais); 
50% de um lote de terreno, quadra W, com área de 270,12 m2, loteamento Reserva 
das Paineiras, adquirido em 19/09/2012, valor R$ 57.883,49 (cinqüenta e sete mil 
oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos); 
56,78 % de um lote de terreno, quadra W, com área de 200,00 m2, valor R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais); 
01 (um) apartamento, condomínio Verano, situado à Rua dos Marins, valor R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 
50% de um apartamento, situado à Avenida Presidente Wilson, recebido por doação, 
valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); e 
01 (um) veículo Fiat Freemont, ano/mod. 2013/2014, valor R$ 99.000,00. (noventa e 
nove mil reais). 

 

Matheus Erler 
Cotas de capital da empresa Erler Estacionamento Rotativo de Veículos Ltda.-Me, 
valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 
Cotas de capital da empresa Erler Serviços Empresariasi Ltda.-Me, valor R$ 9.000,00 
(nove mil reais). 
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Paulo Henrique Paranhos Ribeiro  
01 (um) veículo Captiva 2011,financiado, valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 
01 (um) um apartamento financiado, valor R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil 
reais); 
01 (um) veículo VW/Fusca ano 1969, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais);  e 
01 (um) veículo Ford KA 2010/2011, financiado, valor R$ 19.000,00 (dezenove mil 
reais). 
 

Paulo Roberto de Campos 
Não Possui bens Patrimoniais. 

 

Paulo Sérgio Camolesi 
01 (uma) casa situada à Av. Rio das Pedras,1733, Jardim Ipanema, valor R$ 
23.622,05 (vinte e três mil,  seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos); 
01 (um) lote, situado à Av. Rio das Pedras,9, Quadra E, Jardim Aman, adquirido em  
1999, valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e 
01 (um) Imóvel Rural localizado no centro de produção agrícola taquaral, n° 41, 
adquirido em  1995, valor R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Pedro Luiz da Cruz 
01 (um) apartamento no edifício Ouro preto, situado à  Rua Treze de Maio, valor R$ 
41.684,00 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais); 
1/41 avos do terreno localizado à Rua Alfredo Guedes, 687, valor R$ 4.068,10 (quatro 
mil,  sessenta e oito reais e dez centavos); 
Construção de Garagem localizada à Rua Alfredo Guedes, valor R$ 4.024,90 (quatro 
mil, vinte e quatro reais e noventa centavos); 
Cotas da empresa Femaq Fundição Engenharia e Máquinas Ltda., valor R$ 49.544,65 
(quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos); 
Cotas da empresa Solidar Empreeendimentos e Participações Ltda., valor R$ 
19.071,91 (dezenove mil, setenta e um reais e noventa e um centavos); 
01 (um) veículo Tucson, 2.0, ano 2012,  modelo 2013,  valor R$ 67.000,00 (sessenta e 
sete mil reais); e 
01 (um) veículo Volkswagen Fox Rock in Rio, totalflex, ano 2013, modelo 2014, valor 
R$ 42.310,00 (quarenta e dois mil, trezentos e dez reais). 
 

Pedro Motoitiro Kawai 
01(uma) motocicleta Honda CG 150 TITAN, ano/modelo 2006, valor R$ 5.013,00 
(cinco mil e treze reais); 
01 (um) veículo Volkswagen Space Fox, ano/modelo 2008, adquirido em 02/2013, 
financiado, valor 13.252,00 (treze mil duzentos e cinqüenta e dois reais); 
01 (um) imóvel situado à Rua Angelina Vieira Frank, bairro Vila Monteiro, adquirido em 
24/09/2013,  financiado pela CEF,  valor de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil 
reais); e 
01 (um) veículo Fiat Palio Sporting 1.6, ano/modelo 2012/2013, (Esposa Graciane), 
adquirido em 01/2013, valor  R$ 24.995,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e 
cinco reais). 
 

Ronaldo Moschini da Silva 
01 (um) lote de terreno situado no loteamento 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); 
500 cotas de participação no capital da Sermed Serv. Médicos S/C Ltda., valor R$ 
612,30 (seiscentos e doze reais e trinta centavos); 
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$ 31.804,31 
(trinta e um mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos); 
Cotas de capital da Unicred Piracicaba, valor R$ 7.635,64 (sete mil, seiscentos e trinta 
e cinco reais e sessenta e quatro centavos); 
01 (uma) motocicleta, Honda CBR 1000, adquirida em 01/2010.  valor R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais); 
01 (um) Jet Sky marca Yamaha, ano de fabricação 2010,  adquirido em 07/2010,  valor 
R$ 25.889,60 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); 
01 (um) veículo Toyota Corolla, ano 2009,  valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 
01 (um) veículo Ford Fusion, ano 2011, financiado, valor R$ 81.000,00 (oitenta e um 
mil reais); 
01 (uma) motocicleta marca Suzuki, ano 2011, adquirida em 11/10/2011, valor 
52.900,00 (cinqüenta e dois mil e novecentos reais); 
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401 (um) casco para embarcação marca Fibrafort,  adquirido em 04/2011, valor R$ 
36.594,20 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos); 
Motor e acessórios para embarcação  adquirido em 08/2011, valor R$ 58.200,00 
(cinqüenta e oito mil e duzentos reais); 
01 (um) veículo Hyndai Vera Cruz, ano 2010, adquirido em 2013, valor R$ 92.000,00 
(noventa e dois mil reais); e 
01 (um) veículo BMW 320l Be, adquirido em 11/2013, valor R$ 127.000,00 (cento e 
vinte e sete mil reais). 
 
 Piracicaba, 29 de outubro de 2014. 
 
 
 
JOÃO MANOEL DOS SANTOS 
Presidente 

 
 
 
 
 
 


