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27ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
08ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 05 de junho de 2017.
Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 08º (oitava) 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 20h10min (vinte horas e dez 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: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o
Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos mas
dos vivos." (Mateus 22; 32). Em seguida o Presidente
declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em
seguida

foram

apresentadas

as

atas

das

sessões
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realizadas em 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) de maio do
corrente ano. Colocadas a atas em discussão e votação
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
apresentado e incluído na Ordem do dia o Projeto de Lei do
Executivo nº 033/2017. Em seguida foi apresentado o
balancete da receita e da despesa do Poder Executivo,
referente a abril de 2017, que foi encaminhado à secretaria
e colocado a disposição dos senhores vereadores. Em
seguida foi apresentado o Relatório do Controle Interno do
Poder Executivo referente ao 01º quadrimestre do corrente
ano, que foi encaminhado à secretaria e colocado a
disposição dos senhores vereadores. Em seguida foi
apresentado o Relatório da Secretaria Municipal de Saúde
Executivo referente ao 01º quadrimestre do corrente ano,
que foi encaminhado à secretaria e colocado a disposição
dos senhores vereadores. Na sequência foi apresentada a
Moção nº 009/2017, de autoria do vereador Erney Antônio
de Paula, de Aplausos e Congratulações aos profissionais
e datas comemorativas do mês de junho. Colocada a
moção em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade

dos

presentes.

Na

sequência

foram

apresentadas cinco indicações de autoria do vereador
Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal a
instalação de cortinas e bancos no PSF IV Euclides
Cusinato Pavone; que Conceda o nome no Senhor Pedro
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Miranda a um prédio, via ou logradouro público; que
conceda o nome do Senhor Adelino Beluzzo a um prédio,
via ou logradouro público; que conceda o nome do Senhor
José Bruschini a um prédio, via ou logradouro público e que
seja pago adicional de periculosidade aos servidores
integrantes da equipe operacional do SAV. Em seguida foi
apresentada uma indicação de autoria do vereador Edson
Buganeme, onde indica ao Prefeito Municipal que seja
realizada reforma na academia ao ar livre localizada na
Praça

Major

Manoel

Joaquim.

Em

seguida

foram

apresentadas 03 (três) indicações de autoria da vereadora
Paula Mendes Guiselini, onde indica ao Prefeito Municipal
que providencie com a máxima urgência o conserto do
poste de iluminação localizado Rua Tiradentes em frente a
EMEI Prefeito Matheus Conceição; que providencie com a
máxima urgência o conserto das tampas dos boeiros
públicos localizados na esquina da Rua Manoel Felipe
cruzamento com a Rua João Carlos Zucolotto; e que
providencie

com

a

máxima

urgência

a

visita

do

Departamento de Trânsito Municipal à Rua Manoel Felipe
com o cruzamento do final da Rua João Carlos Zucolotto,
para ser tomadas as providências de instalação de
lombada, sinalização visual e nivelamento do asfalto. Na
sequência foi apresentada uma indicação de autoria do
vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito
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Municipal que seja feita operação de dedetização e a
desratização na rede coletora de esgoto e galerias da
cidade. Na sequência foram apresentadas 03 (três)
indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues de
Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal que seja criado o
programa Escola da Família em Viradouro; que sejam
colocadas cadeiras de roda em todos os postos de saúde
da cidade, e que seja realizada reforma na Praça Sagrado
Coração de Jesus. Em seguida foram apresentadas 02
(duas) indicações de autoria do vereador Paulo Afonso
Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal que seja
reforçada a pintura de todos os redutores de velocidade da
cidade e que crie novos CCIs em bairros afastados do
centro da cidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra
livre foi iniciada a Ordem do Dia e apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 033/2017, processo nº 158/2017, que
dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas
no Loteamento Jardim Eldorado. 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.
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Presidente
1º Secretário

2º Secretário
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28ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
20ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 05 de junho de 2017.

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 20º (vigésima) Sessão
Extraordinária, 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 033/2017, processo nº 158/2017, que
dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas
no Loteamento Jardim Eldorado. 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. 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

