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67ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

49ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 18 de dezembro de 2019. 
 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 49ª 

(quadragésima nona) Sessão Extraordinária, do terceiro 

ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. 

Presentes os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Erney 

Antônio de Paula, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, e Paula Mendes Guiselini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h00min (vinte horas) o 

presidente da Câmara e da sessão, vereador Marcos Airton 

Morasco solicitou ao vereador José Pedro Ribeiro de 

Souza a leitura de um versículo bíblico, que leu os 

seguintes versos: " Porque o Senhor repreende aquele a 

quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer 

bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e 

o homem que adquire conhecimento." (Provérbios 3, 

12-13). Em seguida o presidente declarou aberta a sessão 

sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, foi 
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apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 103/2019, 

processo nº 413/2019, que dispõe sobre autorização para 

que o município de Viradouro  possa celebrar convênio 

com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública, cria a Gratificação por 

Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que 

especifica a ser paga aos policiais Civis e Militares do 

Estado que exercem atividade municipal delegada ao 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade, o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Nada mais havendo, 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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68ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

50ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de dezembro de 2019. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 50ª 

(quinquagésima) Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 

17ª legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. 

Presentes os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Erney 

Antônio de Paula, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, e Paula Mendes Guiselini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e quinze 

minutos) o presidente da Câmara e da sessão, vereador 

Marcos Airton Morasco declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 103/2019, 

processo nº 413/2019, que dispõe sobre autorização para 

que o município de Viradouro  possa celebrar convênio 

com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública, cria a Gratificação por 

Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que 

especifica a ser paga aos policiais Civis e Militares do 
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Estado que exercem atividade municipal delegada ao 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade, o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Nada mais havendo, foi encerrada a 

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

conforme segue devidamente assinada.  

 

 

Presidente 

 

 1º Secretário            2º Secretário 


