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09ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
02ª Sessão Ordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 05 de março de 2018.
Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2018 (dois mil e
dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes
Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 02ª
(segunda) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª
legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes
os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, 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 Elena Maria de Almeida Barbieri,
Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia
Valverde, Diogo Ricardo Costa, Lucas Henrique Nunes e
Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e quinze
minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador
Julimar Pelizari solicitou ao vereador Paulo Afonso Alves
Biachini a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os
seguintes versos: "E dele temos este mandamento: que
quem ama a Deus, ame também a seu irmão" (I João 4,
21). Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob
a proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as
atas das sessões realizadas em 19 (dezenove) de fevereiro
de 2018. Colocadas a atas em discussão e votação, foram
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aprovadas

por

unanimidade.

Em

seguida

foram

apresentados e incluídos na Ordem do dia os Projeto de
Lei do Executivo nº 019, 021, 022 e 024 de 2018. Em
seguida o Presidente comunicou a retirada do Projeto de
Lei do Executivo nº 023/2018 a pedido do autor. Na
sequência foram lidos ofícios recebidos do Ministério da
Educação, informando repasses financeiros ao município.
Em seguida foi lido ofício recebido do Tribunal de Contas
do Estado encaminhando resultado de processo referente a
reprovação de contrato realizado pelo Poder Executivo no
exercício de 2011. Na sequência foi apresentada a Moção
nº 002/2018, de Apelo, assinada por todos os vereadores,
contra o fechamento do Plantão Policial no município de
Viradouro. Colocada a Moção em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada a
Moção nº 003/2018, assinada por todos os vereadores, de
Aplausos e Congratulações aos policiais militares e civis,
do município de Viradouro e região por ato de bravura.
Colocada a Moção em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. Na sequência foi apresentada a Moção
nº 004/2018, de autoria do vereador Erney Antônio de
Paula, de Aplausos e Congratulações ao Colégio Horizonte
pelos 24 anos de sua fundação. Colocada a Moção em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi apresentada a Moção nº 005/2018, de autoria
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do vereador Erney Antônio de Paula, de Aplausos e
Congratulações

ao

aos

profissionais

e

datas

comemorativas do mês de março. Colocada a Moção em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi apresentada a Moção nº 007/2018, de autoria
do vereador Marcos Airton Morasco, de Aplausos e
Congratulações a Sra. Irene Pereira Bacocina, pelo belo
exemplo de vida. Colocada a Moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência
foram apresentadas 3 (três) indicações de autoria do
vereador Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao
Prefeito Municipal a reforma na quadra poliesportiva Dilson
de Castro, a instalação de um telão em praça pública para
que a população assista a Copa do Mundo 2018 e, que
sejam substituídas as grades por muros de alvenaria, bem
como a instalação de cobertura onde são realizadas as
aulas de educação física na escola Nuvem Azul. Na
sequência foram apresentadas 02 (duas) indicações de
autoria do vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja feita a implantação do projeto
Sacolas Ecológicas no município de Viradouro e que sejam
realizados testes de Acuidade Auditiva na rede municipal
de ensino. Na sequência foi apresentada indicação de
autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica
ao Prefeito Municipal que seja cedido um servidor
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municipal na área da limpeza e um guarda para a central
de

alimentação

da

merenda.

Na

sequência

foram

apresentadas 02 (duas) indicações de autoria do vereador
Paulo Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito
Municipal que seja reforçada a sinalização de trânsito nas
esquinas da rua Luiz Guerreiro e Rua Nova com a Avenida
Manoel Inocêncio da Silva. Iniciada a palavra livre o
vereador Erney Antônio de Paula que parabenizou todas as
mulheres por ocasião do Dia Internacional da Mulher.
Registrou também a proximidade do centenário do
município de Viradouro. Em seguida destacou a moção de
apelo contra o fechamento do plantão policial do município
de Viradouro. Solicitou aos vereadores que apresentem a
moção

a

seus

deputados

estaduais

e

lideranças,

solicitando intervenção para que não haja esse retrocesso
na segurança do município. Na sequência usou a palavra a
vereadora

Paula

indicação

dizendo

Mendes
que

Guiselini
trata-se

de

e

justificou

sua

solicitação

da

nutricionista do município que relatou a necessidade de um
servidor na área da limpeza e um guarda. Disse que foi
informada de que foi registrado furto na central de
alimentos acorrido em 12 de fevereiro do corrente ano. Na
sequência

apresentou

requerimento

onde

solicita

informações e documentos à Secretaria Municipal de
Educação. Na sequência o Presidente informou que o
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requerimento será encaminhado. Na sequência usou a
palavra a vereador Marcos Airton Morasco parabenizou as
indicações apresentadas. Com relação a central da
merenda, disse que a Secretária de Educação é muito
competente e provavelmente não tem conhecimento dos
fatos relatados pela nutricionista. Disse que apresentou
moção de aplausos à Sra. Irene Pereira Bacocina por sua
história de vida e por ser uma das mulheres que ha mais
tempo trabalha no comercio de Viradouro. Em seguida o
Presidente disse que apenas comentará os fatos relatados
pela vereadora Paula Mendes Guiselini após recebidos os
documentos

solicitados

à

Secretaria

Municipal

de

Educação. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 020/2018, processo nº
052/2018, que dispõe sobre autorização ao Município de
Viradouro para cessão de servidores do seu quadro de
pessoal à Entidade Lar Central Nossa Senhora Aparecida Obra Unida à Entidade São Vicente de Paulo. 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
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021/2018, processo nº 053/2018, que autoriza o Poder
Executivo a realizar seleção pública para contratação
temporária de tutores para atender o convênio do Polo de
Apoio Presencial "Unimes Virtual", nos termos que
especifica. 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,
bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 022/2018, processo nº 054/2017, que
dispõe sobre autorização para concessão de subvenção
social a Entidade Centro de Convivência do Idoso CCI
Saber Viver Roberto Fuad Salim e repassar recursos
disponibilizados pelo Estado de São Paulo. 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
024/2018, processo nº 060/2017, que dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
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294.315,44 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e
quinze reais e quarenta e quatro centavos). 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
019/2018, processo nº 040/2017, que dispõe sobre a
alteração da finalidade de áreas de terras localizadas no
Município de Viradouro e promove a desafetação, para fins
de alienação mediante concorrência pública, 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. Iniciada a palavra livre para
explicações pessoais o Presidente dirigiu-se à tribuna e
disse estar indignado e envergonhado por ter participado
de um grupo político no passado. Disse ter vergonha de ter
apoiado esse grupo e ter perdido amizades, por não
conhecer as sujeiras do mesmo. Disse que um ex político
anda pelas ruas o chamando de traidor, solicitou aos
munícipes que perguntem o motivo de tal acusação. Disse
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ter vergonha de olhar na cara do ex vereador Manoel
Brandão, pois muitas vezes foi induzido a discutir com o
mesmo injustamente. Disse que os ex políticos de
Viradouro criaram um grupo

em um aplicativo de

mensagens onde coisas muito tristes são tratadas,
inclusive ofendendo pessoas de bem. Disse ser chamado
de traidor por não ser conivente com coisas erradas e
sujas. Disse que enquanto o Prefeito estiver trabalhando
corretamente será apoiado pelos vereadores. Disse que a
briga política ficou para traz, e a cidade voltou a crescer e
que através de documentos irá provar quem é quem.
Finalizou parabenizando todas as mulheres por ocasião do
dia internacional da mulher. 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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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
08ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 05 de março de 2018.
Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2018 (dois mil e
dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes
Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 08ª
(oitava) Sessão Extraordinária, do segundo ano da 17ª
legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes
os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, 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 Elena Maria de Almeida Barbieri,
Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia
Valverde, Diogo Ricardo Costa, Lucas Henrique Nunes e
Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e quinze
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 020/2018, processo nº 052/2018, que
dispõe sobre autorização ao Município de Viradouro para
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cessão de servidores do seu quadro de pessoal à Entidade
Lar Central Nossa Senhora Aparecida - Obra Unida à
Entidade São Vicente de Paulo. 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
021/2018, processo nº 053/2018, que autoriza o Poder
Executivo a realizar seleção pública para contratação
temporária de tutores para atender o convênio do Polo de
Apoio Presencial "Unimes Virtual", nos termos que
especifica. 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,
bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 022/2018, processo nº 054/2017, que
dispõe sobre autorização para concessão de subvenção
social a Entidade Centro de Convivência do Idoso CCI
Saber Viver Roberto Fuad Salim e repassar recursos
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disponibilizados pelo Estado de São Paulo. 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
024/2018, processo nº 060/2017, que dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
294.315,44 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e
quinze reais e quarenta e quatro centavos). 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
019/2018, processo nº 040/2017, que dispõe sobre a
alteração da finalidade de áreas de terras localizadas no
Município de Viradouro e promove a desafetação, para fins
de alienação mediante concorrência pública, e dá outras
providências. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua
tramitação das Comissões de Justiça e Redação e
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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

