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47ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
13ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 18 de setembro de 2017.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 13º (décima
terceira) 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 jornalista
Isaac Andrade a leitura de um versículo bíblico, o jornalista
leu os seguintes versos: “Bendito seja o Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a vossa
grande misericórdia, nos gerou de novo para viva
esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos,

Para

uma

herança

incorruptível,

incontaminável, e que não pode murchar, guardada nos
céus para vós." (Pedro 01, 03-04). Em seguida o
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Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de
Deus. Em seguida foram apresentadas as atas das
sessões realizadas em 04 (quatro) de setembro 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
complementar executivo nº 005, 006 de 2017. Em seguida
foi apresentado o Balancete da receita e da despesa do
Poder Executivo referente a agosto de 2017, que foi
encaminhado à secretaria para que fique a disposição dos
vereadores. Em seguida foram apresentados os Projeto de
Decreto Legislativo nº 007 e 008 de 2017, e incluído na
Ordem do Dia para discussão e votação. Na sequência foi
apresentado o balancete da receita e da despesa do Poder
Legislativo

referente

a

agosto

de

2017,

que

foi

encaminhado à secretaria para que fique a disposição dos
vereadores. Em seguida foi lido ofício de autoria do
vereador Edson Buganeme enviado ao Deputado Estadual
Rafael Silva, onde solicita a implantação do programa Via
Rápida Emprego em Viradouro. Na sequência foram lidos
ofícios recebidos do Ministério da Saúde informando
repasses financeiros ao município. Em seguida foi
apresentada a Moção nº 012/2017, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, de Repúdio a uma exposição
realizada pelo Banco Santander. Colocada a Moção em
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discussão o vereador Erney Antônio de Paula apresentou
um vídeo e fotos da exposição. Disse que a exposição
destinava-se

discutir

a

diversidade,

porém

exibia

explicitamente obras em apologia a pedofilia, zoofilia e
desrespeito a fé cristã, tudo isso com dinheiro público por
meio da lei Ruanet. Finalizou dizendo que estuda encerrar
sua conta no banco, assim como mais de cem mil clientes.
Em seguida o Presidente parabenizou o vereador Erney
Antônio de Paula pela moção, disse que também estuda
encerrar suas contas no banco. Colocada a moção em
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
apresentada indicação de autoria do vereador Marcos
Airton Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal o
pagamento de insalubridade aos motoristas que integram a
equipe de coleta de lixo. Em seguida foram apresentadas
duas indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues de
Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal que sejam
instalados comedouros para animais de ruas, e que sejam
confeccionados uniformes para servidores da área da
saúde. Iniciada a palavra livre a vereadora Paula Mendes
Guiselini que parabenizou a moção apresentada pelo
vereador Erney Antônio de Paula, bem como as indicações
apresentadas. Disse que na cidade de Americana é
realizado um projeto nos termos apresentados na indicação
apresentada pelo vereador Eder Rodrigues de Oliveira. Em
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seguida disse que foi procurada por produtores rurais que
questionam sobre o reajuste de 126,57% no ITR (Imposto
Territorial Rural) no município de Viradouro. Disse que o
reajuste foi por ato do Poder Executivo, e que os valores
em Viradouro realmente são maiores que os praticados na
região. Sugeriu então que seja realizada reunião com
produtores para que sejam sanadas todas as dúvidas. Em
seguida o vereador Erney Antônio de Paula disse que
também foi procurado por produtores com relação ao tema
apresentado pela vereadora Paula Mendes Guiselini. Disse
que o Poder Executivo informou que foi contratado um
especialista para realizar o reajuste, e os outros municípios
da região é que estão desatualizados. A vereadora Paula
Mendes Guiselini sugeriu novamente que seja realizada
uma reunião para que sejam sanadas as dúvidas dos
produtores rurais. Em seguida usou a palavra o vereador
Marcos Airton Morasco e parabenizou o vereador Erney
Antônio de Paula pela moção apresentada. Disse a
vereadora Paula Mendes Guiselini que o Prefeito Municipal
não promulgaria um Decreto do Executivo sem o devido
amparo legal. Finalmente parabenizou o vereador Edson
Buganeme

pela

sugestão

do

Título

de

Cidadania

Viradourense ao Eduardo (Badaró). Na sequência usou a
palavra o vereador José Gibran e parabenizou a moção
apresentada pelo vereador Erney Antônio de Paula. Disse
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que é muito importante a manifestação no momento que há
muitas forças trabalhando contra a instituição família e da
sociedade. Disse que deve se garantir a opção sexual das
pessoas, mas não incentivar que exposições sem nenhum
objetivo sejam realizadas com dinheiro público. Com
relação ao reajuste do ITR (Imposto Territorial Rural), disse
que também foi procurado por produtores. Disse que se
reunião com o Secretário do Governo, que orientou que os
produtores contestem o VTN (valor da terra nua) através de
processo administrativo junto ao Poder Executivo, visando
sempre o consenso entre produtores e poder público. Em
seguida o Presidente suspendeu a sessão para que alunos
na Escola Milton Marçal Silveira apresentem o resultado
dos trabalhos realizados na unidade escolar com relação a
educação no transito. Reiniciada a sessão e iniciada a
ordem

do

dia

foi

apresentado

o

Projeto

de

Lei

Complementar do Executivo nº 005/2017, processo nº
257/2017, que dispõe sobre alterações em dispositivos da
Lei Complementar nº 038/2010, que dispõe sobre o
Sistema Tributário do Município de Viradouro. 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
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discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou
vistas do projeto de lei, para analisar melhor o projeto,
quanto a majoração dos valores praticados, pois trata-se de
um reajuste de 295,18%. O Presidente disse que foi
aprovado o pedido para que o projeto tramite em Regime
de Urgência Especial, portanto não há possibilidade de
concessão de vistas. Disse que o projeto tem prazo para
ser votado, para que possa valer para o próximo ano. O
vereador Erney Antônio de Paula disse que o projeto
tramitou na gestão anterior e que esse valor foi levantado
via apresentação de orçamentos. Colocado o projeto em
votação foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um)
voto contrário, sendo esse da vereadora Paula Mendes
Guiselini. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar do Executivo nº 006/2017, processo nº
264/2017, que dispõe sobre alterações, acréscimos e
revogações em dispositivos da Lei Complementar nº
038/2010, Sistema Tributário do Município de Viradouro.
Foi aprovado o pedido para que o projeto tramite em
Regime de Urgência Especial, por 7 (sete) votos favoráveis
e 1 (um) voto contrário, sendo esse da vereadora Paula
Mendes Guiselini. 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
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aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
abstenção, sendo essa da vereadora Paula Mendes
Guiselini. Em seguida foi apresentado o Projeto de Decreto
Legislativo nº 007/2017, de autoria do vereador Marcos
Airton Morasco, processo nº258/2017, que concede ao
Senhor Manoel Aparecido Brandão 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. Em seguida foi apresentado o
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria do
vereador Edson Buganeme, processo nº260/2017, que
concede ao Senhor Eduardo Aparecido Fernandes 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.
Ninguém querendo fazer uso da palavra livre para
explicações pessoais, 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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48ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
35ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 18 de setembro de 2017.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 35º (trigésima
quinta) 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 21h50min
(vinte e uma horas e cinquenta 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 Complementar do
Executivo nº 005/2017, processo nº 257/2017, que dispõe
sobre alterações em dispositivos da Lei Complementar nº
038/2010, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
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Município de Viradouro. 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 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto
contrário, sendo esse da vereadora Paula Mendes
Guiselini. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar do Executivo nº 006/2017, processo nº
264/2017, que dispõe sobre alterações, acréscimos e
revogações em dispositivos da Lei Complementar nº
038/2010, Sistema Tributário do Município de Viradouro.
Foi aprovado o pedido para que o projeto tramite em
Regime de Urgência Especial, por 7 (sete) votos favoráveis
e 1 (um) voto contrário, sendo esse da vereadora Paula
Mendes Guiselini. 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 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
abstenção, sendo essa da vereadora Paula Mendes
Guiselini. Em seguida foi apresentado o Projeto de Decreto
Legislativo nº 007/2017, de autoria do vereador Marcos
Airton Morasco, processo nº258/2017, que concede ao
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Senhor Manoel Aparecido Brandão 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. Em seguida foi apresentado o
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria do
vereador Edson Buganeme, processo nº260/2017, que
concede ao Senhor Eduardo Aparecido Fernandes 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. Nada
mais havendo para o momento, foi encerrada a sessão e
lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme
segue devidamente assinada.

Presidente
1º Secretário

2º Secretário

