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13ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
03ª Sessão Ordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 19 de março de 2018.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2018 (dois mil
e dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes
Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 03ª
(terceira) 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 20h15min
(vinte horas e quinze 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: "Regozijai-vos sempre
no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. (Filipenses 4,
4). Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob
a proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as
atas das sessões realizadas em 05 (cinco) e 09 (nove) de
março de 2018. Colocadas a atas em discussão e votação,
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foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foram
apresentados e incluídos na Ordem do dia os Projeto de
Lei do Executivo nº 025 e 029 de 2018. Foi apresentado
também o balancete da receita e da despesa do Poder
Executivo referente ao mês de fevereiro, que foi enviado à
secretaria e colocado a disposição dos vereadores. Na
sequência foram apresentados e incluídos na ordem do dia
os Projeto de Decreto Legislativo nº 001, 002 e 003 de
2018, bem como os Projetos de Lei do Legislativo nº 002 e
003 de 2018. O Presidente informou que o Projeto de Lei
Complementar do Legislativo nº 001/2018, foi retirado de
pauta a pedido do autor. Em seguida foi apresentado o
balancete da despesa do Poder Legislativo referente ao
mês de fevereiro de 2018, que foi encaminhado a
secretaria e colocado a disposição dos vereadores. Logo
após foi lido ofício recebido da Assembleia Legislativa onde
o Deputado Sebastião Santos parabeniza Viradouro pelo
centenário. Foi lido também ofício recebido da Caixa
Econômica Federal informando repasses ao município de
Viradouro. Na sequência foram apresentadas 02 (duas)
indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues de
Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal que se conceda
os nomes das senhoras Kátia Michele Dalbém e Anna
Gatto Rossi a um prédio, via ou logradouro público. Em
seguida foram apresentadas 02 (duas) indicações de
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autoria do vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja criada a Patrulha Agrícola
Mecanizada e que também que seja criado o Programa
Morar Melhor em imóveis de famílias carentes. Logo após,
foram apresentadas 02 (duas) indicações de autoria do
vereador José Gibran, onde indica ao Prefeito Municipal
que conceda o nome dos senhores Vicente de Paula Braga
e Arenaldo Pedro Alves a um prédio via ou logradouro
público. A última indicação apresentada foi de autoria da
vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica ao Prefeito
Municipal que providencie a limpeza na Avenida João dos
Santos Filho (margem do córrego Viradouro). Iniciada a
palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula destacou o
trabalho dos vereadores que estão viajando a São Paulo e
Brasília em busca de recursos para Viradouro. Em seguida
agradeceu o apoio das Deputadas Beth Sahão e Marta
Costa com emendas ao município. Destacou também que
naquele dia o Prefeito juntamente com o vereador Edson
Buganeme

assinaram

convênio

para

repasses

ao

município. Comentou também sobre a viagem dos
vereadores à Brasília onde acompanham o Prefeito na
assinatura do convênio de internet para todos, e também
visitando senadores e deputados por recursos para o
município.

Finalizando

comentou

sobre

o

trabalho

promovido pela Câmara Municipal e demais entidades da
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cidade contra o fechamento do plantão policial no
município. Na sequência a vereadora Paula Mendes
Guiselini parabenizou as indicações apresentadas, também
justificando a de sua autoria quanto a limpeza das margens
do córrego Viradouro. Em seguida agradeceu o convite
para a viagem à Brasília, que por motivo de força maior não
pode participar. Comentou também que em viajem a São
Paulo visitou a Fundação para o desenvolvimento da
Educação, onde solicitou providências para ser priorizado o
pedido de reforma da Escola Estadual de Viradouro.
Posteriormente recebendo resposta de que a solicitação foi
atendida. Em seguida disse que encaminhou ao Marcos
Vinholi a moção contra o fechamento no plantão policial no
município.

Disse

também

esta

contribuindo

com

o

município em busca de recursos tanto o âmbito federal
quanto no âmbito estadual. Finalizando parabenizou
Viradouro

pela

comemoração

de

cem

anos

de

emancipação político administrativa, desejando progresso
ao município. Na sequência usou a palavra o vereador
Eder Rodrigues de Oliveira e justificou a retirada de seu
projeto que visa a alteração no plantão das farmácias,
dizendo que o projeto partiu da população. Na sequência
usou a palavra o vereador Edson Buganeme e disse que foi
liberada a emenda do deputado Rafael Silva para aquisição
de uma ambulância. Disse que a mesma já foi comprada e
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chegará ao município em breve. Finalizou dizendo que logo
chegarão mais recursos ao município. Na sequência usou a
palavra o vereador José Gibran que justificou suas
indicações

apresentadas

anteriormente.

Em

seguida

parabenizou os vereadores pelas conquistas durante a
viagem à Brasília, agradeceu o convite e justificou que por
motivo de forma maior não pode participar. Na sequência
parabenizou Viradouro pelos 100 anos. Disse que durante
seu mandato como presidente da Câmara Municipal
acabou estudando um pouco mais a história do município.
Disse que a primeira instalação da Câmara Municipal era
uma espécie de parlamentarismo, onde votava-se apenas
nos vereadores, e dentre eles na primeira sessão era eleito
o Prefeito. Finalizou desejando que Viradouro tenha os
próximos 100 anos de muito desenvolvimento e alegrias.
Na sequência usou a palavra o Presidente e parabenizou
os vereadores Edson Buganeme e Erney Antônio de Paula
pelas conquistas alcançadas. Disse que a atitude do
vereador Eder Rodrigues de Oliveira de retirar o projeto
demonstrou sabedoria e humildade. Agradeceu o Prefeito
por convidar os vereadores a acompanha-lo em Brasília na
assinatura do convênio do Programa Internet para Todos.
Disse que durante a viagem visitaram o Congresso
Nacional onde solicitaram recursos para o município. Em
seguida parabenizou as indicações apresentadas pelos
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vereadores. Em seguida registrou o mérito da Diretora
Sandra na conquista da reforma da escola Odulfo Oliveira
Guimarães. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 029/2018, processo nº
096/2018,

que

dispõe

a

desafetação

de

área

de

propriedade do município de Viradouro, para fins de
alienação mediante concorrência pública, e dá outras
providências. 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
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 025/2018, processo nº 070/2018, que
dispõe sobre o incentivo à implantação de Loteamentos e
Unidades Habitacionais de Interesse Social por meio do
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, 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 Decreto Legislativo
nº001/2018, de autoria dos vereadores Marcos Airton
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Morasco e Julimar Pelizari, processo nº 095/2018, que
concede a Sra. Eliana de Cássia Galão Cardoso Silveira 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 de Decreto Legislativo
nº002/2018, de autoria do Presidente Julimar Pelizari,
processo nº 094/2018, que concede ao Sr. Antônio de
Campos Machado 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 nº003/2018, de autoria do Presidente
Julimar Pelizari, processo nº 093/2018, que concede ao Sr.
José Renato Nalini 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
Lei do Legislativo nº002/2018, de autoria da Mesa Diretora,
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processo nº 089/2018, que concede reajuste de 2,84% a
título de reposição salarial, aos funcionários ativos, inativos
e pensionistas da Câmara Municipal. 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
nº003/2018, de autoria da Mesa Diretora, processo nº
090/2018, que dispõe sobre a instituição de gratificação a
ser percebida por servidor da Câmara Municipal de
Viradouro 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.
Iniciada a palavra livre o vereador Marcos Airton Morasco
disse estar muito feliz por fazer parte desta administração,
especialmente nos ano do centenário. Disse que a
presente legislatura ficará na história pela união entre os
vereadores e a prefeitura, pela incansável busca de
recursos para o município e por ser a legislatura do
centenário. Disse também que nos próximos meses
estarão chegando mais dois carros para o município, fruto
de uma emenda da deputada Ana do Carmo, que também
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destinou mais R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao
município. Na sequência usou a palavra o vereador Eder
Rodrigues de Oliveira e disse estar muito feliz por participar
deste momento histórico do município. Disse que o esporte
municipal esta em destaque com aulas de natação, futsal
masculino e feminino, vôlei etc. Finalizou dizendo que o
esporte muda as pessoas e que o resultado é surpreende.
Na sequência usou a palavra o vereador Paulo Afonso
Alves Bianchini que parabenizou Viradouro pelo centenário.
Em seguida o Presidente destacou a união entre os
vereadores da atual legislatura, parabenizou Viradouro pelo
centenário. Em seguida mencionou respostas recebidas do
Executivo a indicações apresentadas por vereadores.
Registrou a resposta do Executivo com referência a uma
indicação do vereador Paulo Afonso Alves Bianchini, onde
solicita o aumento da porta do necrotério municipal, onde o
Prefeito diz que adequação será realizada assim que haja
possibilidade.

Foi

indicação

vereador

do

apresentada
Edson

também
Buganeme

resposta

a

quanto

a

homenagem ao senhor Luiz de Castro, onde o Prefeito diz
que será realizada a homenagem obedecendo a ordem das
indicações anteriores. Na sequência foi lida a resposta a
uma indicação do vereador Eder Rodrigues de Oliveira
quanto a digitalização de receitas emitidas pela Secretaria
Municipal de Saúde, onde o Secretario de Saúde diz que
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esta sendo implantado o sistema e-SUS, justamente com
esse objetivo. Na sequência foi lida resposta recebida a
uma indicação da vereadora Paula Mendes Guiselini
quanto a destinação de servidores para limpeza e
segurança da Central de Alimentos do Município. Em
resposta a Secretária Municipal de Educação diz que o
quadro de pessoal é suficiente e que também solicitou as
reformas necessárias no local, antes mesmo da visita da
vereadora. Em seguida foi apresentada resposta do
Prefeito Municipal ao requerimento apresentado pela
vereadora Paula Mendes Guiselini, onde solicita diversos
documentos para análise referente a sua fiscalização na
central de alimentos. Na sequência o Presidente com
auxilio do 1º secretário, checou item a item, os documentos
recebidos e encaminhados à vereadora, certificando-se de
que todos os questionamentos foram respondidos. Logo
após o Presidente disse que todas as providências foram
tomadas pela Secretária de Educação, antes mesmo da
visita da vereadora à Central de Alimentos. Disse o não
entender o motivo pelo qual a vereadora mesmo sabendo
que as providências haviam sido tomadas, publicou o fato
em redes sociais onde informava que solicitou providências
da administração com relação aos fatos. Em seguida a
vereadora Paula Mendes Guiselini disse que possuir uma
página na internet dedicada exclusivamente a seu trabalho
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como

parlamentar,

esclarecimento

de

e
sua

lá

publicou

fiscalização

uma
na

nota

de

Central

de

Alimentos, após receber uma denúncia. Disse que chegou
ao local e tempo depois chegou também a Vigilância
Sanitária que também teria recebido esta denuncia sendo
então constatado o problema em um dos lotes de arroz,
que esta sendo distribuído em escolas. Disse que foi
informada pela nutricionista que as providências relativas a
troca da mercadoria já haviam sido tomadas de forma
verbal, todavia a empresa se recusava, onde orientou que
as providências sejam tomadas por escrito. Disse não ser
possível a separação do arroz para utilização, mas sim a
troca de todo o lote conforme orientação da Vigilância
Sanitária. Disse que não tentou atacar o Prefeito ou a
Secretária

de

Educação,

mas

sim

prestar

um

esclarecimento, pois preza pela transparência. Disse que
seu objetivo foi de ajudar a administração, realizando a
fiscalização e posteriormente prestando esclarecimentos
com relação aos fatos. Na sequência o Presidente disse
que os fatos estão esclarecidos, porém a forma que foi
colocada nas redes sociais abre margens para dúvidas e
interpretações equivocadas. Em seguida o Presidente disse
que os vereadores terão seus direitos assegurados para
requerimentos e esclarecimentos, porém não admitirá
política e acusações sem fundamento. Disse também que
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os

servidores

da

Escola

Estadual

Odulfo

Oliveira

Guimarães ficaram chateados, pois a atitude da vereadora
dava a entender que os mesmos não trabalharam para
conseguir as obras da reforma. 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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14ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
11ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da
17ª Legislatura, em 19 de março de 2018.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2018 (dois mil
e dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes
Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 11ª
(décima primeira) 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
22h03min (vinte e duas horas e três 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 do Executivo nº
029/2018, processo nº 096/2018, que dispõe a desafetação
de área de propriedade do município de Viradouro, para
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fins de alienação mediante concorrência pública, e dá
outras providências. 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 unanimidade. Na sequência foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 025/2018, processo nº
070/2018, que dispõe sobre o incentivo à implantação de
Loteamentos e Unidades Habitacionais de Interesse Social
por meio do Programa Habitacional Minha Casa Minha
Vida, 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 Decreto Legislativo
nº001/2018, de autoria dos vereadores Marcos Airton
Morasco e Julimar Pelizari, processo nº 095/2018, que
concede a Sra. Eliana de Cássia Galão Cardoso Silveira 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
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo
nº002/2018, de autoria do Presidente Julimar Pelizari,
processo nº 094/2018, que concede ao Sr. Antônio de
Campos Machado 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 nº003/2018, de autoria do Presidente
Julimar Pelizari, processo nº 093/2018, que concede ao Sr.
José Renato Nalini 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
Lei do Legislativo nº002/2018, de autoria da Mesa Diretora,
processo nº 089/2018, que concede reajuste de 2,84% a
título de reposição salarial, aos funcionários ativos, inativos
e pensionistas da Câmara Municipal. 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 e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo
nº 003/2018, de autoria da Mesa Diretora, processo nº
090/2018, que dispõe sobre a instituição de gratificação a
ser percebida por servidor da Câmara Municipal de
Viradouro 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. 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

