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07ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
01ª Sessão Ordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 19 de fevereiro de 2018.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois
mil e dezoito), Ano do centenário, no edifício Salvador
Lopes Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a
01ª (primeira) Sessão Ordinária, do segundo 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 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 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: “Porque nele se
descobre a Justiça de Deus de fé em fé, como está
escrito: Mas o justo viverá pela fé." (Romanos 1, 17).
Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as
atas das sessões realizadas nos dias 04 (quatro) e 05
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(cinco) de dezembro de 2017 e 15 (quinze) e 29 (vinte e
nove) de janeiro e 05 (cinco) de fevereiro de 2018.
Colocadas a atas em discussão e votação, foram
aprovadas

por

unanimidade.

Em

seguida

foram

apresentados e incluídos na Ordem do dia os Projeto de
Lei do Executivo nº 016, 017 e 018 de 2018. Em seguida foi
apresentado e encaminhado aos vereadores o Projeto de
Lei do Executivo nº 019/2018, para futura análise e
apreciação.

Na

sequência

foram

apresentados

e

encaminhados à secretaria para que fiquem a disposição
dos vereadores os balancetes da receita e da despesa do
Poder Executivo referente aos meses de novembro e
dezembro de 2017, bem como o relatório do Controle
Interno do Poder Executivo referente ao 3º quadrimestre de
2017. Em seguida foram apresentados e encaminhados à
secretaria para que fiquem a disposição dos vereadores os
balancetes da despesa do Poder Legislativo referente aos
meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de
2018. Logo após foram lidos ofícios recebidos do Ministério
da Educação e da Caixa Econômica Federal informando
repasses financeiros ao município. Na sequência foi
apresentada Moção de Aplausos e Congratulações nº
001/2018,

processo

congratulações

à

nº

042/2018,

Associação

de

aplausos

e

Comercial

Industrial

e

Agrícola de Viradouro (ACIAV), por 25 anos de relevantes
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serviços prestados ao município de Viradouro. Colocada a
Moção em discussão o vereador Erney Antônio de Paula
parabenizou a ACIAV, pelos serviços prestados ao
município. Disse que

na ocasião da fundação da

associação ocupava o cargo de Vice-Prefeito de Viradouro
e sempre acompanhou o trabalho da mesma. Colocada a
Moção em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida o Presidente suspendeu a
sessão por 5 (cinco) minutos para que um representante da
ACIAV utilizasse a palavra. Reiniciada a sessão foram
apresentadas 3 (três) indicações de autoria do vereador
Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito
Municipal que seja introduzido no sistema municipal de
ensino aulas de educação física no maternal 1 e 2; Que
sejam realizadas nas escolas do município campanha
referente aos maus tratos e abandono de animais e, que
dos receituários sejam emitidos pela secretaria de saúde
sejam digitalizados. Na sequência foi apresentada uma
indicação de autoria do vereador Edson Buganeme, onde
indica ao Prefeito Municipal o nome do Sr. Luiz de Castro a
um prédio, via ou logradouro público. Finalmente foi
apresentada indicação de autoria do vereador Paulo
Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal
providências quanto a readequação na porta de acesso ao
Necrotério Municipal. Iniciada a palavra livre o vereador
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Eder Rodrigues de Oliveira, justificou e comentou suas
indicações apresentadas anteriormente, em especial a
inclusão de aulas de educação física no maternal 1 e 2. Na
sequência usou a palavra a vereadora Paula Mendes
Guiselini que parabenizou as indicações apresentadas, em
especial a campanha de combate aos maus tratos e
abandono de animais. Sugeriu a realização de campanha
de castração destes animais. Em seguida parabenizou a
ACIAV pelos relevantes serviços prestados à comunidade
viradourense. Finalizou dizendo que solicitou verbas na
Assembleia Legislativa a serem destinadas para ampliação
da sede da associação. Na sequência o Presidente
parabenizou a ACIAV pelos relevantes serviços prestados
a comunidade viradourense. Parabenizou também as
indicações apresentadas pelos vereadores Eder Rodrigues
de Oliveira, Paulo Afonso Alves Bianchini e Edson
Buganeme. Finalizou dizendo que em breve será concluída
a construção do Centro de Zoonoses onde funcionará um
abrigo para animais abandonados. Iniciada a Ordem do Dia
foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 016/2018,
processo nº 031/2018, dispõe sobre a redenominação da
Praça Santa Edwirges, que passa a ser chamada como
Praça Eunice Silveira Marçal Galvão. 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 de Lei do Executivo nº
017/2018, processo nº 037/2018, que dispõe sobre
autorização para concessão de Subvenção Social a
Entidade Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo e
dá outras providências correlatas. 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 o Presidente parabenizou o Prefeito, pois disse
nunca ter visto um repasse de tamanho valor ao Hospital
de Viradouro. Colocado o Projeto em votação, foi aprovado
por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 018/2018, processo nº 038/2017,
que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 307.955,47 (trezentos e sete mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete
centavos). 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 o vereador
Erney Antônio de Paula parabenizou o Prefeito pelos
repasses realizados ao Hospital de Viradouro, bem como
todos os membros da Diretoria do Hospital pelo trabalho
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desempenhado. Em seguida parabenizou o Prefeito por
mais R$ 307.955,47 (trezentos e sete mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
revertidos ao asfalto de Viradouro. Disse que o município
depende muito do trabalho dos vereadores, buscando
recursos para ajudar o município. Em seguida disse que
nunca houve uma Câmara Municipal tão unida e que
espera que assim continue. Colocado o projeto em
votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada a palavra
livre para explicações pessoais o vereador José Gibran
parabenizou a Diretoria do Hospital, bem como a sintonia
instaurada com os Poderes Executivos e Legislativo. Em
seguida parabenizou o Prefeito pela escolha do nome da
Sra. Eunice Silveira Marçal Galvão para homenagem justa
e merecida. Finalizou parabenizando a ACIAV pelos
relevantes serviços prestados a Viradouro. Em seguida o
Presidente parabenizou o Prefeito pelos repasses que
ultrapassam meio milhão de reais ao Hospital de Viradouro.
Disse que durando o exercício de 2017 a Câmara Municipal
foi unida, e espera que assim continue. Disse que esta
legislatura foi uma das que mais buscaram e trouxeram
recursos ao município, e parabenizou os vereadores.
Finalizou dizendo que frequenta regularmente o Tribunal de
Contas para realizar uma gestão de excelência e
transparência e um dos fatos levantados é a legalidade das
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viagens de vereadores com veículos particulares, então
solicitou aos vereadores que analisem a opção da
aquisição de um veículo para a Câmara Municipal. 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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08ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
07ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 19 de fevereiro de 2018.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois
mil e dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador
Lopes Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a
07ª (sétima) Sessão Extraordinária, do segundo 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 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 21h05min
(vinte e uma horas e cinco minutos) o Presidente da
Câmara e da Sessão, vereador Julimar declarou aberta a
sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia
foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 016/2018,
processo nº 031/2018, dispõe sobre a redenominação da
Praça Santa Edwirges, que passa a ser chamada como
Praça Eunice Silveira Marçal Galvão. 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 de Lei do Executivo nº
017/2018, processo nº 037/2018, que dispõe sobre
autorização para concessão de Subvenção Social a
Entidade Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo e
dá outras providências correlatas. 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
018/2018, processo nº 038/2017, que dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
307.955,47 (trezentos e sete mil, novecentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e sete centavos). 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.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário

