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45ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
12ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 04 de setembro de 2017.
Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil
e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 12º (décima segunda)
Sessão Ordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura da
Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores
Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Edson Luiz
Maria Tavares, Erney Antônio de Paula, José Gibran,
Julimar Pelizari, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso
Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini 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 20h05min (vinte horas e cinco
minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador
Julimar Pelizari solicitou ao vereador Marcos Airton
Morasco a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os
seguintes versos: “Porque somos feitura sua criados em
Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nelas." (Efésios 02, 10).
Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas
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das sessões realizadas em 21 (vinte e um) de agosto de
2017. Colocadas a atas em discussão e votação foram
aprovadas

por

unanimidade.

Em

seguida

foram

apresentados e incluídos na Ordem do dia os projetos de
lei do executivo nº 049, 050, 052 e 053 de 2017. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
051/2017, que dispõe sobre a elaboração das diretrizes
Orçamentárias para elaboração da lei orçamentária para o
exercício financeiro de 2018, logo após foram distribuídas
cópias do mesmo aos vereadores e encaminhado o
processo à Comissão de Finanças e Orçamento para
providências. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
do Legislativo nº 003/2017, e incluído na Ordem do Dia
para discussão e votação. Na sequência foi apresentada a
Moção nº 010/2017, de Aplausos e congratulações aos
profissionais e datas comemorativas do mês de setembro.
Colocada a moção em discussão o vereador José Gibran
disse que há uma divergência quanto ao dia do agrônomo.
Colocada a Moção em votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foi apresentada indicação de
autoria do vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao
Prefeito Municipal implantação de Academia ao Ar Livre, na
área verde localizada no cruzamento das ruas Gabriel
Custódio e Hercílio Xavier Cotrin. Em seguida foi
apresentada indicação de autoria do vereador Erney
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Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal o
treinamento de servidores para utilização do aparelho
Geofone.

Na

sequência

foram

apresentadas

duas

indicações de autoria do Presidente, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja providenciada a iluminação as
margens do lago municipal, e que conceda o nome do
Senhor Lucas Rodrigues Rocha ao Lago. Iniciada a palavra
livre o vereador Erney Antônio de Paula disse que sua
indicação baseia-se no fato de que o município já possui o
aparelho Geofone, porém não possui servidores treinados
para

utiliza-lo.

Em

seguida

parabenizou

o

Prefeito

Municipal, pois várias ruas da cidade serão recapeadas. Na
sequência usou a palavra a vereadora Paula Mendes
Guiselini e agradeceu o Prefeito e a Secretária de
Educação pelo apoio na luta para trazer uma sala da
Escola Técnica do Centro Paula Souza para o município.
Disse que viajou à São Paulo com o Prefeito, se reuniram
com o Deputado Estadual Roberto Engler, e Viradouro
receberá uma sala a partir do segundo semestre de 2018.
Na sequência usou a palavra o vereador Marcos Airton
Morasco, disse que esteve em São Paulo com o Prefeito
Municipal na assinatura de um convênio no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), a ser utilizado na aquisição de
dois veículos para a secretaria de saúde. Disse que a
emenda foi concedida pela Deputada Ana do Carmo,
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graças a sua solicitação. Na sequência o Presidente
parabenizou o Prefeito Municipal por providenciar o recape
asfáltico em diversas ruas da cidade. Disse que espera que
mais sessões assim aconteçam, pois oposição e situação
devem trabalhar juntos por uma cidade ainda melhor.
Agradeceu a presença e parabenizou o senhor Leandro
Pulzi Mateus, presidente da APAE, e sua equipe pela
excelente gestão. Finalizou dizendo que esteve com o
Deputado Itamar Borges, e muito provavelmente atenderá
o pedido da presidência com emenda no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) que serão destinados a recape
asfáltico. Iniciada a ordem do dia foi apresentado o projeto
de Lei do Executivo nº 053/2017, processo nº 247/2017,
que altera dispositivos na lei nº 3.084, de 12 de março de
2013. Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o
projeto tramitasse em Regime de Urgência Especial. O
projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
do Legislativo nº 003/2047, de autoria da vereadora Paula
Mendes Guiselini, processo nº 242/2017, que institui a
campanha Setembro Verde no município de Viradouro e dá
outras

providências.

O

projeto

recebeu

pareceres
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favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão

a

parabenizou

vereadora
o

Paula

Presidente

da

Mendes
APAE

Guiselini

pelo

e

trabalho

desenvolvido. Disse que o projeto visa a instituição do
Setembro Verde no município, projeto esse que esta sendo
realizado em diversas cidades do país e visa promover a
conscientização da inclusão da pessoa com deficiência.
Disse que pretende realizar o projeto já durante esse mês
através de parcerias com empresas privadas. Colocado o
projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
049/2017,

processo

nº

244/2017,

que

regulariza

a

denominação da Unidade de Saúde da Família Dr. Marco
Aurélio de Carvalho Anselmo. O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
050/2017, processo nº 245/2017, que dispõe sobre
alteração de denominações de vias públicas do município
de Viradouro que se especifica. O projeto recebeu
pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de
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Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
052/2017, processo nº 246/2017, que denomina Estrada
Vicinal José Câmara. O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Iniciada a palavra livre para explicações pessoais o
vereador José Gibran disse que existe o dia do Engenheiro
Agrônomo (12 de outubro) e também o dia do Agrônomo
(13 de setembro) que abrange a todos os profissionais
atuantes na agronomia. Portanto, esta correta a Moção
apresentada pelo vereador Erney Antônio de Paula. 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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46ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
34ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 04 de setembro de 2017.

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil
e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 34º (trigésima quarta)
Sessão Ordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura da
Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores
Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Edson Luiz
Maria Tavares, Erney Antônio de Paula, José Gibran,
Julimar Pelizari, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso
Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini 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 21h00min (vinte e uma horas)
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 053/2017, processo nº 247/2017, que altera
dispositivos na lei nº 3.084, de 12 de março de 2013. Foi
aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto
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tramitasse em Regime de Urgência Especial. O projeto
recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
do Legislativo nº 003/2047, de autoria da vereadora Paula
Mendes Guiselini, processo nº 242/2017, que institui a
campanha Setembro Verde no município de Viradouro e dá
outras

providências.

O

projeto

recebeu

pareceres

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
049/2017,

processo

nº

244/2017,

que

regulariza

a

denominação da Unidade de Saúde da Família Dr. Marco
Aurélio de Carvalho Anselmo. O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
050/2017, processo nº 245/2017, que dispõe sobre
alteração de denominações de vias públicas do município
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de Viradouro que se especifica. O projeto recebeu
pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
052/2017, processo nº 246/2017, que denomina Estrada
Vicinal José Câmara. O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
assessoria jurídica da Casa. 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

