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11ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, aos 13 de março de 2017. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 09ª (nona) Sessão 

Extraordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os 

vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Buganeme, Erney Antônio de Paula, Julimar Pelizari, 

Paula Mendes Guiselini e Paulo Afonso Alves Bianchini, 

presentes também os servidores Flávio Luis Baião 

Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Elena 

Maria de Almeida Barbieri, Diogo Ricardo Costa, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 19h00min 

(dezenove horas) o Presidente da Câmara e da Sessão, 

vereador Julimar Pelizari solicitou a servidora Elena 

Maria de Almeida Barbieri a leitura de um versículo 

bíblico, a servidora leu os seguintes versos: " Sejam 

vossos costumes sem avareza, contando-vos com o que 

tendes, pois ele disse: "Não te deixarei, nem te 

desampararei. E assim com confiança ousemos 

dizer: O senhor é meu ajudador, e não temerei o que 

me possa fazer o homem. (Hebreus 13:05-06). Na 
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sequência o Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 014/2017, 

processo nº 038/2017, que dispõe sobre a criação de 03 

(três) cargos efetivos de Diretor de Escola, que passam a 

fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo 

do Município de Viradouro e dá outras providências. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como 

da Assessoria Jurídica. Colocado o projeto em discussão 

a vereadora Paula Mendes Guiselini justificou o pedido 

de vista alegando dúvidas quanto a necessidade dos 

cargos. Disse que gostaria de saber quantas atividades 

seriam realizadas no Núcleo, além do mais, duas escolas 

estão em fase de construção. Disse que suas dúvidas 

foram esclarecidas, sendo no que Núcleo serão 

realizadas duas atividades além da dança. Disse também 

que os outros dois cargos apenas serão criados, uma vez 

que as escolas ainda estão em construção. Finalizou 

dizendo que seu objetivo ao solicitar vistas era mitigar as 

dúvidas, garantindo a boa fiscalização dos atos públicos. 

Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 016/2017, 

processo nº 040/2017, que altera dispositivos da minuta 
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do Termo de Compromisso de compensação que 

constam na Lei Municipal nº 3363, de 17 de novembro de 

2016. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento, bem como da Assessoria Jurídica. Colocado 

o projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 021/2017, 

processo nº 062/2017, dispõe sobre autorização de 

transferencia de Subvenção Social as APMs 

(Associações de Pais e Mestres) das unidades de ensino 

do Município de Viradouro, e dá outras providências 

correlatas. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como 

da Assessoria Jurídica. Colocado o projeto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 001/2017, processo nº 070/2017, que 

concede reajuste de 4,76% à título de reposição salarial 

aos funcionários ativos, inativos e pensionistas da 

Câmara Municipal. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da Assessoria 
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Jurídica. Colocado o projeto em discussão o vereador 

Erney Antônio de Paula parabenizou o Presidente da 

Casa e os demais membros da Mesa Diretora por 

conceder o reajuste aos servidores. Colocado o projeto 

em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Nada mais havendo para a Ordem do Dia foi 

encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após 

lida e achada conforme segue devidamente assinada. 

 

 

Presidente 

 

1º Secretário                   2º Secretário 
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12ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

10ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, aos 13 de março de 2017. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 10ª (décima) Sessão 

Extraordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os 

vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Buganeme, Erney Antônio de Paula, Julimar Pelizari, 

Paula Mendes Guiselini e Paulo Afonso Alves Bianchini, 

presentes também os servidores Flávio Luis Baião 

Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Elena 

Maria de Almeida Barbieri, Diogo Ricardo Costa, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 19h40min 

(dezenove horas e quarenta minutos) o Presidente da 

Câmara e da Sessão, vereador Julimar Pelizari declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus Iniciada a 

Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 014/2017, processo nº 038/2017, que 
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dispõe sobre a criação de 03 (três) cargos efetivos de 

Diretor de Escola, que passam a fazer parte do quadro 

de funcionários do Poder Executivo do Município de 

Viradouro e dá outras providências. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, bem como da 

Assessoria Jurídica. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 016/2017, processo nº 040/2017, que altera 

dispositivos da minuta do Termo de Compromisso de 

compensação que constam na Lei Municipal nº 3363, de 

17 de novembro de 2016. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da Assessoria 

Jurídica. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

021/2017, processo nº 062/2017, dispõe sobre 

autorização de transferência de Subvenção Social as 

APMs (Associações de Pais e Mestres) das unidades de 

ensino do Município de Viradouro, e dá outras 

providências correlatas. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de 

Urgência Especial. O projeto recebeu pareceres 
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favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da Assessoria 

Jurídica. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 

001/2017, processo nº 070/2017, que concede reajuste 

de 4,76% à título de reposição salarial aos funcionários 

ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como 

da Assessoria Jurídica. Colocado o projeto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Nada mais havendo para a Ordem do Dia foi encerrada a 

sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada 

conforme segue devidamente assinada. 

 

Presidente 

 

Secretário                          2º Secretário 


