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46ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

34ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 13 de setembro de 2016. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 34ª (trigésima quarta) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Maria Tavares, Erney 

Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da Silva, José Gibran, 

Julimar Pelizari, presentes também os funcionários Elena 

Maria de Almeida Barbiere, Flávio Luis Baião Pontes 

Gestal, Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, 

às 19h15min (dezenove horas e quinze minutos) a 

vereadora Fabiana Lourenço da Silva, presidente da 

Câmara e da Sessão, solicitou ao vereador José Gibran 

que fizesse a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu 

os seguintes versos: “Disse, pois, Jeremias, o profeta: 

Amém, Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as 

tuas palavras, que profetizastes e torne ele a trazer os 

utensílios da Casa do Senhor, e todos os do cativeiro 

da babilônia a este lugar. (Jeremias 28:6). Em seguida a 
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Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. A Presidente informou que o vereador Edson Luiz 

Franco apresentou Questão de Ordem na sessão anterior. 

Foi realizada a leitura da Questão de Ordem. Na sequência 

foi lido parecer contrário à Questão de Ordem apresentado 

pela Comissão de Justiça e Redação. Colocado o parecer 

em votação foi aprovado por 3 (três) votos favoráveis e 1 

(uma) abstenção, do vereador Edson Luiz Maria Tavares, 

registrando-se ainda a ausência no plenário do vereador 

José Gibran. Em seguida a Presidente declarou aprovado o 

parecer da Comissão de Justiça e Redação, que 

recomenda a rejeição da Questão de Ordem. Iniciada a 

Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 013/2016, processo nº 281/2016, que declara 

de Utilidade Pública a Associação de Cultura, Esportes e 

Turismo de Viradouro/SP. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 003/2016, processo nº 283/2016, que concede ao Sr. 

Marvin Leonardo Rodrigues Olazabal, o título de Cidadão 

Viradourense. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação foi aprovado 
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por unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2016, 

processo nº 284/2016, que concede ao Sr. Mauricio 

Amaury Morciego Garcia, o título de Cidadão Viradourense. 

O projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi apresentado 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2016, processo nº 

285/2016, que concede à Sra. Maybie de La Caridad Noy 

Argilagos, o título de Cidadã Viradourense. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 006/2016, processo nº 287/2016, 

que concede à Sra. Martha Victória Torres Blanco, o título 

de Cidadã Viradourense. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 007/2016, processo nº 286/2016, que concede à Sra. 

Martha Morales Carmenate, o título de Cidadã 

Viradourense. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para o 

momento, 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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47ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

35ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 13 de setembro de 2016. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 35ª (trigésima quinta) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Maria Tavares, Erney 

Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da Silva, José Gibran, 

Julimar Pelizari, presentes também os funcionários Elena 

Maria de Almeida Barbiere, Flávio Luis Baião Pontes 

Gestal, Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, 

às 19h40min (dezenove horas e quarenta minutos) a 

vereadora Fabiana Lourenço da Silva, presidente da 

câmara e da sessão declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 013/2016, 

processo nº 281/2016, que declara de Utilidade Pública a 

Associação de Cultura, Esportes e Turismo de 

Viradouro/SP. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação foi aprovado 
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por unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2016, 

processo nº 283/2016, que concede ao Sr. Marvin 

Leonardo Rodrigues Olazabal, o título de Cidadão 

Viradourense. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2016, 

processo nº 284/2016, que concede ao Sr. Mauricio 

Amaury Morciego Garcia, o título de Cidadão Viradourense. 

O projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi apresentado 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2016, processo nº 

285/2016, que concede à Sra. Maybie de La Caridad Noy 

Argilagos, o título de Cidadã Viradourense. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 006/2016, processo nº 287/2016, 

que concede à Sra. Martha Victória Torres Blanco, o título 

de Cidadã Viradourense. O projeto recebeu pareceres 
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favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 007/2016, processo nº 286/2016, que concede à Sra. 

Martha Morales Carmenate, o título de Cidadã 

Viradourense. O projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para o 

momento, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, 

que após lida e achada conforme segue devidamente 

assinada.  

 

Presidente 

 

1º Secretário                    2º Secretário 


