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37ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
10ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 07 de agosto de 2017.
Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 10º (décima) 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 20h15min (vinte horas e quinze
minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador
Julimar Pelizari solicitou a servidora Valéria Bidóia Valverde
a leitura de um versículo bíblico, a servidora leu os
seguintes versos: “Louvai ao Senhor todas as nações,
louvai-o todos os povos. Porque sua benignidade é
grande para conosco, a verdade do Senhor dura para
sempre. Louvai ao Senhor" (Salmo 117). Em seguida o
Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de
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Deus. Em seguida foram apresentadas as atas das
sessões realizadas em 19 (dezenove) e 27 (vinte e sete) de
junho e 11 (onze) e 19 (dezenove) de julho 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
041/2017, bem como o Projeto de Lei Complementar do
Executivo nº 004/2017. Em seguida foram apresentados os
balancetes da receita e da despesa do Poder Executivo,
referente aos meses de maio e junho de 2017, que foram
encaminhados à secretaria e colocados a disposição dos
senhores vereadores. Em seguida foram lidos convites
recebidos do Poder Executivo, para inaugurações. Em
seguida o Presidente anunciou a correção do então Projeto
de Decreto Legislativo nº 004/2017, que passará a ser
tratado como Projeto de Decreto de Decreto Legislativo nº
006/2017. Na sequência foram apresentados e incluídos na
Ordem do Dia os Projetos de Decreto Legislativo nº 005 e
nº

006

de

2017.

Em

seguida

foi

apresentado

e

encaminhado aos vereadores para analise o Projeto de
Resolução nº 002/2017. Na sequência foram apresentados
os balancetes da despesa do Poder Legislativo referente
aos meses de junho e julho de 2017, que foram
encaminhados a secretaria para que fique a disposição dos
vereadores. Em seguida foram lidos ofícios recebidos do
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Ministério da Educação informando repasses financeiros ao
Município. Na sequência foi lido ofício recebido da Diocese
de Jaboticabal convidando as autoridades para evento. Em
seguida foi lido ofício da Caixa Econômica Federal
informando repasse financeiro ao município. Por fim, foi lido
ofício recebido da Secretaria de Cultura do Estado de São
Paulo,

referente

ao

programa

viagem

literária.

Na

sequência foi apresentada a Moção nº 010/2017, de autoria
do vereador Erney Antônio de Paula, de Aplausos e
Congratulações aos profissionais e datas comemorativas
do mês de agosto. Colocada a moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na
sequência foram apresentadas duas indicações de autoria
do vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao
Prefeito Municipal que conceda o nome do Sr. José
Câmara à estrada vicinal que margeia o lago municipal e
que dá acesso às propriedades das famílias Câmara e
Beluzzo; e que conceda o nome da Senhora Maria da Silva
Marçal Nogueira a um prédio, via ou logradouro público.
Em seguida foram apresentadas duas indicações de
autoria do vereador Paulo Afonso Alves Bianchini, onde
indica ao Prefeito Municipal que conceda os nomes dos
Senhores Osório Bravo e Orlando Beluzzo a um prédio, via
ou logradouro público. Logo após foi apresentada indicação
de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, onde indica
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ao Prefeito Municipal que sejam feitos estudos no sentido
de se implantar estacionamento privativo na Praça
Francisco Braga, nas proximidades do Fórum. Iniciada a
palavra livre a vereadora Paula Mendes Guiselini disse que
na última Sessão Ordinária, o Presidente de forma
desrespeitosa agrediu a pessoa de seu pai, ex-prefeito do
município, sendo que esta na Casa para discutir projetos.
Disse ser vereadora e que não participou de outras
administrações, além de não tem má índole. Solicitou
respeito, ética e transparência. Disse que os vereadores
possuem opiniões diferentes, e os projetos devem ser
discutidos afim de que se alcance o bom senso. Solicitou
que isso não volte a acontecer. Em seguida parabenizou
todas as indicações apresentadas na sessão. Disse estar
triste, pois o Prefeito esteve na Casa para apresentar o
projeto que concedeu o auxilio alimentação aos servidores,
e não a convidou para estar presente. E também que na
publicação nas redes sociais da Prefeitura e no jornal foi
omitido o fato de que ela e o vereador José Gibran foram
favoráveis ao projeto, além de apresentar uma emenda.
Em seguida registrou o falecimento do Deputado Celso
Giglio, e apresentou indicação verbal, a ser futuramente
formalizada, com a assinatura de todos os vereadores, no
sentido de que seu nome seja concedido a uma obra no
município. Em seguida parabenizou o trabalho das agentes
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comunitárias de Saúde,

fato que foi reconhecido na

Conferencia Municipal de Saúde. Disse estar lutando para
implantar uma sala da ETEC no município, para tanto
esteve com o Deputado Roberto Engler, e tem audiência
marcada com o Prefeito para discutir o assunto. Na
sequência usou a palavra o vereador Erney Antônio de
Paula

que

justificou

sua

indicação

referente

ao

estacionamento para advogados na Praça Francisco
Braga. Em seguida, disse que esteve em São Paulo em
audiência com o Secretário Arnaldo Jardim, para dar início
as obras do Programa Melhor Caminho, que já iniciaram e
em breve deve ser inaugurada. Iniciada a Ordem do dia foi
apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017,
processo nº 206/2017, que concede ao Senhor João
Francisco Maggio, o título de Cidadão Viradourense. 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
Decreto Legislativo nº 006/2017, processo nº 205/2017,
que concede a Senhor Ana Maria Miranda, o título de
Cidadã

Viradourense.

O

projeto

recebeu

pareceres

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
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assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto Lei do Executivo nº
041/2017, processo nº 201/2017, que regulamenta a
denominação do Pronto Socorro Municipal e Prédio
Municipal que se especifica, 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. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei Complementar nº 004/2017, processo nº 210/2017, que
dispõe a alteração do art. 18 da lei complementar nº 042,
de 14 de dezembro de 2010, Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Viradouro. 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 explicação pessoal o vereador
José Gibran registrando voto de pesar pelo falecimento do
Deputado Celso Giglio. Disse que o deputado passou a
infância em Viradouro e tornou-se cidadão viradourense.
Disse ser muito bem vinda a indicação proposta pela
vereadora Paula Mendes Guiselini. Em seguida disse que
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foi realizada entrega de títulos nas casas de pessoas,
porém não foi convidado. Solicitou então que sejam
convidados todos os vereadores nas próxima entregas. Em
seguida o Presidente disse que todos os vereadores foram
convidados, e provavelmente por um erro o vereador José
Gibran não recebeu. Em seguida o vereador José Gibran
disse ter certeza que o erro não foi proposital. Em seguida
o Presidente disse a vereadora Paula Mendes Guiselini que
o Prefeito havia marcado reunião com os vereadores da
bancada governista em seu gabinete, porém coincidiu que
os vereadores estavam na Câmara, onde acabou sendo
realizada, e que o Prefeito aproveitou para fazer o
protocolo do projeto do auxilio alimentação, portanto nada
foi combinado antes. O Presidente disse a vereadora Paula
Mendes Guiselini que respeita todos os vereadores, porém
na sessão anterior a vereadora sabia que não se tratava de
má administração, mas sim de um projeto necessário para
o IMPREV. Disse que será contra qualquer projeto que
esteja errado ou que prejudique os funcionários. Disse
ainda que irá respeitar a todos, desde que não haja
desrespeito com sua pessoa ou com o Executivo e não
houver erro, portanto falará o que julgar necessário nessas
situações. Em seguida a vereadora Paula Mendes Guiselini
leu trecho da ata anterior: "Após analise dos documentos
solicitados e esclarecida a situação, poderei ser favorável
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ao projeto, mas caso haja má administração não poderei
concordar". Disse que não afirmou nada, ser vereadora e
não possuir vinculo com administrações anteriores. Disse
que seu papel é verificar o que esta acontecendo, e neste
caso verificou e não concordou, todavia os demais
vereadores concordaram e ela aceitou. Disse também que
em nenhum momento atacou a pessoa do atual Prefeito e
de ninguém, e que caso o Presidente tenha algum desafeto
com seu pai, deve resolver com ele. Disse que muitas
pessoas falaram a ela da pessoa do Presidente, e não irá
ao plenário para explanar isso, pois possui ética e respeito.
Em seguida o Presidente disse que apesar de na ata
constar essas palavras, a vereadora deve analisar o vídeo
e verificar a forma que expressou a frase, querendo fazer
média. Disse que não isso não irá acontecer. O Presidente
disse ainda que se começar a falar o que ouve sobre a
vereadora Paula Mendes Guiselini, falaria durante duas
semanas, porém não é isso que deseja. Prefere que a
situação fique como está, mas caso se repita irá se
defender da maneira que julgar necessária. 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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38ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
28ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 07 de agosto de 2017.

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 28º (vigésima oitava)
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 21h31min (vinte e uma horas e
trinta e um 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 Decreto Legislativo nº 005/2017, processo nº
206/2017, que concede ao Senhor João Francisco Maggio,
o título de Cidadão Viradourense. O projeto recebeu
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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 Decreto Legislativo
nº 006/2017, processo nº 205/2017, que concede a Senhor
Ana Maria Miranda, o título de Cidadã Viradourense. 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 Lei
do Executivo nº 041/2017, processo nº 201/2017, que
regulamenta a denominação do Pronto Socorro Municipal e
Prédio

Municipal

que

se

especifica,

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. Na sequência foi apresentado o
Projeto de Lei Complementar nº 004/2017, processo nº
210/2017, que dispõe a alteração do art. 18 da lei
complementar nº 042, de 14 de dezembro de 2010,
Estatuto

dos

Servidores

Públicos

do

Município

de

Viradouro. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua
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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

