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62ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

47ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 26 de novembro de 2018. 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2018 

(dois mil e dezoito), Ano do Centenário, no edifício 

Salvador Lopes Fernandes, sede da Câmara Municipal, 

realizou-se a 47ª (quadragésima sétima) Sessão 

Extraordinária, do segundo ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, Julimar Pelizari, Marcos Airton Morasco, 

Paulo Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini, 

presentes também os servidores Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima 

Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa, e Paulo Renato 

Zamariolli, às 19h00min (dezenove horas) o Presidente da 

Câmara, e da sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao 

munícipe Washington Salim a leitura de versículo da bíblia: 

"A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 

quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? 

(Salmos, Cap.42, versículo.02) . Em seguida o Presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada 

a Ordem, foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

088/2018, processo nº 414/2018, “Dispõe sobre a abertura 
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de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 15.150.00 

(quinze mil cento e cinqüenta reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em regime 

de urgência especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 089/2018, processo nº 415/2018, 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial Suplementar 

no valor de R$ 2.800.000,00 (dois Milhões e oitocentos mil 

reais).” Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o 

projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi 

apresentado o Projeto de Lei Complementar do Executivo 

nº 007/2018, processo nº 416/2018, “Dispõe sobre 

alteração do art. 14, da Lei Complementar 010/2005, 

Regime Próprio da Previdência, e sobre a atualização das 

alíquotas de contribuição do Plano de custeio e aporte 

financeiro para financiamento do déficit técnico, do Instituto 

Municipal de previdência de Viradouro - IMPREV.” Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 
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tramite em regime de urgência especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 091/2018, Processo nº 418/2018, 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

Crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras 

providências.” Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 092/2018, 

processo nº 422/2018, “Estabelece Parâmetros relativos à 

Política Municipal da rede de atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providencias.” Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão a 

vereadora Paula Mendes Guizelini fez uso da palavra e 

disse ao Presidente que como o projeto não esta 

tramitando em regime de urgência especial e não teve o 

tempo hábil para estar lendo o projeto e gostaria de estar 
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verificando as leis federais e as normas ligadas ao direito 

da criança e do adolescente e como vai estar revogando 

uma lei para estar aplicando outra, gostaria de estar 

pedindo vista do projeto para uma analise melhor. O 

presidente em resposta a vereadora disse que o projeto já 

era para ter passado na sessão passada e não deu tempo 

para estar entrando na sessão. O presidente consultou o 

plenário sobre o pedido de vista da vereadora Paula 

Mendes Guiselini. Colocado o pedido de vistas em votação 

foi rejeitado por 05 (cinco) votos contrários e 01(um) voto 

favorável. Colocado o projeto em votação foi aprovado por 

5 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção da 

vereadora Paula Mendes Guiselini. Projeto de Lei do 

executivo nº 093/2018, processo nº 423/2018, “Dispõe 

sobre a fixação da remuneração dos membros do Conselho 

Tutelar do Município de Viradouro.” Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em regime 

de urgência especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Foi apresentado o projeto de 

Lei do Executivo nº 094/2018, processo nº 421/2018, 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

Crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras 
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providências.” Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação 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, 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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63ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

48ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 26 de novembro de 2018. 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2018 

(dois mil e dezoito), Ano do Centenário, no edifício 

Salvador Lopes Fernandes, sede da Câmara Municipal, 

realizou-se a 48ª (quadragésima oitava) Sessão 

Extraordinária, do segundo ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, Julimar Pelizari, Marcos Airton Morasco, 

Paulo Afonso Alves Bianchini, e Paula Mendes Guiselini, 

presentes também os servidores Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima 

Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa, e Paulo Renato 

Zamariolli, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) 

o Presidente da Câmara, e da sessão, vereador Julimar 

Pelizari declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. 

Iniciada a Ordem, foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 088/2018, processo nº 414/2018, “Dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 15.150.00 (quinze mil cento e cinqüenta reais). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida o 
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projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 089/2018, processo nº 415/2018, 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial Suplementar 

no valor de R$ 2.800.000,00 (dois Milhões e oitocentos mil 

reais).” Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o 

projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi 

apresentado o Projeto de Lei Complementar do Executivo 

nº 007/2018, processo nº 416/2018, “Dispõe sobre 

alteração do art. 14, da Lei Complementar 010/2005, 

Regime Próprio da Previdência, e sobre a atualização das 

alíquotas de contribuição do Plano de custeio e aporte 

financeiro para financiamento do déficit técnico, do Instituto 

Municipal de previdência de Viradouro - IMPREV.” Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação 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. Foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 091/2018, Processo nº 418/2018, 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

Crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras 

providências.” Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 092/2018, 

processo nº 422/2018, “Estabelece Parâmetros relativos à 

Política Municipal da rede de atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providencias.” Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade dos 

presentes e 01 (uma) abstenção da vereadora Paula 

Mendes Guiselini. Projeto de Lei do executivo nº 093/2018, 

processo nº 423/2018, “Dispõe sobre a fixação da 

remuneração dos membros do Conselho Tutelar do 

Município de Viradouro.” Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 
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favoráveis a tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Foi apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 

094/2018, processo nº 421/2018, “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de Crédito com a Caixa 

Econômica Federal, e dá outras providências.” Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação 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, foi 

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

e achada conforme segue devidamente assinada.  

 

Presidente 

  

1º Secretário           2º Secretário 
 

 

 

 


