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05ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
01ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 20 de fevereiro de 2017.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 01º (primeira) 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, Paula Mendes Guiselini e
Paulo Afonso Alves Bianchini, presentes também os
servidores Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de
Fátima Bidóia Valverde, Elena Maria de Almeida Barbieri,
Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às
20h13min (vinte horas e treze minutos) o Presidente da
Câmara e da Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou a
vereadora Paula Mendes Guiselini a leitura de um versículo
bíblico, a vereadora leu os seguintes versos: “Porque o
Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o
pai ao filho que quer bem. Bem aventurado o homem
que

acha

sabedoria,

e

o

homem

que

adquire

conhecimento." (Provérbios 03: 12-13). 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 09 (nove) de janeiro e 02 (dois) de
fevereiro do corrente ano. Colocadas as atas em discussão
e votação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
foram apresentados os balancetes da receita e da despesa
do Poder Executivo referente aos meses de novembro e
dezembro 2016, bem como o de janeiro de 2017, que foi
enviado à secretaria e colocado a disposição dos senhores
vereadores. Na sequência foram apresentados os projetos
de lei do executivo 012, 013, 014, 015, 016 e 017 de 2017,
que foram incluídos na Ordem do Dia para discussão e
votação. Na sequência foram apresentados os balancetes
da despesa do Poder Legislativo referente a dezembro de
2016 e janeiro de 2017, que foram encaminhados à
secretaria

e

colocados

a

disposição

dos

senhores

vereadores. Na sequência foi lido ofício recebido do
Ministério da Educação, informando repasses financeiros
ao município. Foi lido também ofício recebido da Caixa
Econômica Federal informando a liberação recursos ao
município. Em seguida foi lido ofício recebido do gabinete
da

deputada

estadual

Márcia

Lia

informando

a

apresentação de emenda parlamentar no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em favor do
município de Viradouro. Na sequência foi apresentada a
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Moção nº 001/2017, de autoria do vereador Erney Antônio
de

Paula,

processo

nº

035/2017,

de

Aplausos

e

Congratulações às datas comemorativas dos meses de
janeiro e fevereiro. Colocada a moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
apresentada a Moção nº 002/2017, de autoria do vereador
Eder Rodrigues de Oliveira, processo nº 045/2017, de
Aplausos e Congratulações a nova diretoria do CEREA
(Centro de Recuperação do Alcoólatra). Colocada a moção
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguia foi apresentada uma indicação da vereadora Paula
Mendes Guiselini, onde indica ao senhor Prefeito que seja
fornecido transporte gratuito aos empregados registrados
na fábrica Teixeira Têxtil localizada no município de
Bebedouro. Na sequência foram apresentadas 2 (duas)
indicações de autoria do vereador Erney Antônio de Paula,
onde indica ao senhor Prefeito que seja instituída a política
municipal de prevenção as doenças ocupacionais do
educador e de todos os servidores da rede pública
municipal, e que sejam construídas galerias de águas
pluviais e drenagem de águas nas ruas: Carlos Gomes na
Vila Beluzzo e na Daniel Sundfeld no conjunto habitacional
Jesus Menino. Foi apresentada também uma indicação de
autoria do vereador Paulo Afonso Alves Bianchini, onde
indica ao senhor Prefeito que sejam construídas faixas
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elevadas

diante

dos

portões

da

escola

Sebastião

Fernandes Balieiro. Na sequência foram apresentadas 2
(duas)

indicações

de

autoria

do

vereador

Edson

Buganeme, onde indica ao senhor Prefeito que seja
colocado um redutor de velocidade na Rua Gabriel
Custódio esquina com a Rua Carlos Gomes, e que realize
estudos no sentido de reformar o Campo de Bocha
Municipal. Finalizando foi apresentada a indicação do
vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao senhor
Prefeito que sejam adquiridos tablets para uso dos agentes
de saúde e combate de endemias. Iniciada a palavra livre o
vereador Erney Antônio de Paula exibiu um vídeo no telão,
informando que a Petrobras esta vendendo gasolina para a
Bolívia por um preço muito menor que o praticado no
Brasil. Finalizou solicitando que seja enviado um voto de
repúdio ao Governo Federal, Congresso Federal e a
Petrobras, sobre este fato, que considerou um absurdo. Na
sequência fez uso da palavra o vereador Eder Rodrigues
de Oliveira, que parabenizou o Prefeito pelo compromisso
firmado com relação da criação do Canil Municipal. Disse
que esse foi um dos temas de sua campanha. Iniciada a
Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº 013/2017, processo nº 037/2017, que autoriza
o Poder Executivo a designar docente para atuar na
Coordenação do Programa Novo Mais Educação. Foi

23

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. Em seguida vereadora Paula

Mendes

Guiselini, utilizou a palavra pela Ordem e solicitou que
sejam obedecido os tramites regimentais, em especial
artigo 107, referente ao encaminhamento e parecer por
escrito da Comissão de Justiça e Redação, da qual faz
parte. Em seguida solicitou a retirada de pauta dos demais
projetos. O vereador Erney Antônio de Paula disse que os
projetos não são complexos podendo os pareceres serem
verbais e votados tranquilamente. Em seguida o Presidente
disse que a vereadora possui o direito de solicitar o
encaminhamento para as comissões, porém como são
projetos simples e que chegaram à Casa as vésperas da
sessão, sugeriu que prosseguisse a votação, e nas
sessões seguintes realizará os encaminhamentos na forma
regimental, solicitando ainda ao Executivo que adiantem o
envio das proposições ao Legislativo. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 012/2017,
processo nº 036/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.450,00 (um mil,
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quatrocentos e cinquenta reais). 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
014/2017, processo nº 038/2017, que dispõe sobre a
criação de 03 (três) cargos efetivos de Diretor de Escola,
que passam a fazer parte do quadro de funcionários do
Poder executivo do Município de Viradouro e dá outras
providências. A vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou
vistas do projeto, sendo concedida pelo Presidente no
prazo regimental. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 015/2017, processo nº 039/2017,
que dispõe sobre a declaração do Coral Amigos para
Sempre como patrimônio imaterial 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 o vereador
Erney Antônio de Paula solicitou que seja encaminhado ao
Prefeito e ao Clube Saber Viver ofício informando da
aprovação do referido projeto. Na sequência o vereador
Marcos Airton Morasco disse que o Prefeito foi muito feliz
ao apresentar a presente proposição e que Coral esta de
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parabéns. Na sequência o vereador José Gibran disse
estar muito feliz em participar desta votação. Disse que o
coral distribui alegria aos seus membros, bem como a toda
comunidade viradourense. Finalizou dizendo esperar que
um dia o coral faça uma breve apresentação aos
vereadores. Em seguida o Presidente parabenizou aos
membros do Clube e ao Prefeito pela proposição. Colocado
o projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
016/2017, processo nº 040/2017, que altera dispositivos da
minuta do Termo de compromisso de compensação que
constam na Lei Municipal nº 3363, de 17 de novembro de
2016. A vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou vistas
do projeto, sendo concedida pelo Presidente no prazo
regimental. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 017/2017, processo nº 031/2017, que
dispõe sobre autorização para o executivo municipal
efetuar o empenho e pagamento de despesas liquidadas
no exercício anterior (2016) 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 do Executivo nº 001/2017, processo nº
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042/2017, que dispõe sobre alteração no § 3º, do art. 64,
da Lei Complementar Municipal nº 042/2010, 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. Em seguida o
ausentou-se

do

plenário

vereador José Gibran

justificando

compromisso

particular. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar do Executivo nº 002/2017, processo nº
043/2017, que altera dispositivos na Lei Complementar nº
015/2006, para modificar o módulo de designação de
Professor Coordenador Pedagógico. 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 dos
presentes, registrando-se a ausência do vereador José
Gibran. Iniciada a palavra livre para explicações pessoais o
vereador Erney Antônio de Paula disse que o Casa teria
convidado o diretor do SAV (Saneamento Ambiental de
Viradouro) para que prestasse esclarecimentos referentes
ao projeto nº 016/2017, porém devido a concessão de
vistas o mesmo ausentou-se da sessão. O Presidente disse
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que a vereadora Paula Mendes Guiselini realmente possui
o direito de solicitar o encaminhamento dos projetos para
analise, porém acredita que o prazo é muito extenso algo
que pode ser alterado futuramente no Regimento Interno.
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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06ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
05ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 20 de fevereiro de 2017.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 05º (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, Julimar Pelizari,
Marcos Airton Morasco, Paula Mendes Guiselini e Paulo
Afonso Alves Bianchini, presentes também os servidores
Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia
Valverde, Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique
Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 21h40min (vinte e
uma horas e quarenta 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 013/2017,
processo nº 037/2017, que autoriza o Poder Executivo a
designar docente para atuar na Coordenação do Programa
Novo Mais Educação. Foi aprovado por unanimidade o
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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 dos presentes. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 012/2017,
processo nº 036/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.450,00 (um mil,
quatrocentos e cinquenta reais). 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 dos
presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 014/2017, processo nº 038/2017, que
dispõe sobre a criação de 03 (três) cargos efetivos de
Diretor de Escola, que passam a fazer parte do quadro de
funcionários do Poder executivo do Município de Viradouro
e dá outras providências. A vereadora Paula Mendes
Guiselini solicitou vistas do projeto, sendo concedida pelo
Presidente

no

prazo

regimental.

Na

sequência

foi

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 015/2017,
processo nº 039/2017, que dispõe sobre a declaração do
Coral Amigos para Sempre como patrimônio imaterial do
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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 dos
presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 016/2017, processo nº 040/2017, que
altera dispositivos da minuta do Termo de compromisso de
compensação que constam na Lei Municipal nº 3363, de 17
de novembro de 2016. A vereadora Paula Mendes Guiselini
solicitou vistas do projeto, sendo concedida pelo Presidente
no prazo regimental. Na sequência foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 017/2017, processo nº
031/2017, que dispõe sobre autorização para o executivo
municipal efetuar o empenho e pagamento de despesas
liquidadas no exercício anterior (2016) 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 dos presentes. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei Complementar do Executivo
nº 001/2017, processo nº 042/2017, que dispõe sobre
alteração no § 3º, do art. 64, da Lei Complementar
Municipal nº 042/2010, Estatuto dos Servidores Públicos do
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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 dos
presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar do Executivo nº 002/2017, processo nº
043/2017, que altera dispositivos na Lei Complementar nº
015/2006, para modificar o módulo de designação de
Professor Coordenador Pedagógico. 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 dos
presentes. 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

