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23ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
07ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 15 de maio de 2017.
Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 07º (sétima) 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 Erney Antônio de Paula a
leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes
versos: “Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos
e alegremo-nos nele. Oh! Salva, Senhor, nós te
pedimos prospera! Bendito aquele que vem em nome
do Senhor, nós vos bendizemos desde a Casa do
Senhor". (Salmos 118, 24-26). Em seguida o Presidente
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declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em
seguida

foram

apresentadas

as

atas

das

sessões

realizadas em 02 (dois) 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 029/2017.
Em seguida foi apresentado o balancete da receita e da
despesa do Poder Legislativo, que foi encaminhado à
secretaria

e

colocado

a

disposição

dos

senhores

vereadores. Na sequência foram apresentadas 11 (onze)
indicações de autoria do vereador Marcos Airton Morasco,
onde indica ao Prefeito Municipal a implantação de uma
lombo-faixa em frente ao Centro de Formação Turístico e
Cultural; A reativação da Padaria Municipal; A implantação
de um relógio digital na Praça da Matriz; A reativação da
Vaca Mecânica; A instituição do Domingo Sertanejo no
município; A implantação de hidrômetro na Área Verde
existente no cruzamento das ruas Sete de Setembro e
Manoel Garcia; A construção de um parque infantil na
Praça Antônio Giglio; A compra de um trenzinho para
passeio com alunos da rede municipal de ensino; A
construção de uma ponte sobre o Córrego Viradouro na
Rua Amélio Pagoto; A realização de uma reforma completa
no Museu Municipal e a criação de uma pista para pratica
de Team Penning. Na sequência foram apresentadas 2
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(duas) indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues
de Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal a instalação
de sinalização nas ruas dos bairros Jardim das Palmeiras e
Jardim Paraíso e a instalação de uma semáforo na rua Luiz
Carlos Tocalino, no bairro Nova Viradouro. Iniciada a
palavra

livre

o

vereador

Erney

Antônio

de

Paula

cumprimentou o ex-vereador Randal que se encontrava no
auditório. Disse ao vereador Marcos Airton Morasco que há
um convenio assinado com o Governo do Estado para
construção da ponte na Rua Amélio Pagoto. Em seguida
exibiu um vídeo exibindo os maiores devedores da
Previdência Social. Destacou que os maiores devedores da
previdência são grandes empresas e o Governo tenta
cobrar a divida dos trabalhadores, finalizou sugerindo o
envio de uma moção de repudio ao Governo Federal
relativa ao caso. Na sequência usou a palavra a vereadora
Paula Mendes Guiselini e parabenizou os vereador Marcos
Airton Morasco e Eder Rodrigues de Oliveira, pelas
indicações apresentadas. Destacou que a indicação
relativa a reativação da padaria municipal, com a
capacidade de fornecer café da manhã aos pacientes
conforme

indicação

apresentada

anteriormente

pelo

vereador Paulo Afonso Alves Bianchini. Em seguida
solicitou providências quanto a limpeza do acostamento da
Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo a fábrica
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Doces Viradouro. Em seguida o Presidente disse que foi ao
D. E. R. (Departamento de Estradas de Rodagem) onde
solicitou providências quanto a limpeza dos trevos, sendo a
demanda atendida. Disse que irá repassar ao Prefeito a
solicitação da vereadora Paula Mendes Guiselini. Finalizou
parabenizando o Prefeito pelo plantio de flores na Praça da
Matriz. Iniciada a Ordem do dia foi apresentado o Projeto
de Lei do Legislativo nº 029/2017, processo nº 134/2017,
que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). 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. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Iniciada a palavra livre para explicações
pessoais o Presidente parabenizou a indicação do vereador
Erney Antônio de Paula de enviar. 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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24ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
17ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 15 de maio de 2017.

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 17º (décima sétima)
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
Legislativo nº 029/2017, processo nº 134/2017, que dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Foi aprovado por
unanimidade o pedido para que o projeto tramite em regime
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de urgência especial. O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento. 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

