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59ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
17ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 20 de novembro de 2017.
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil
e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 16ª (décima sexta)
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, 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 realizou a
leitura de um versículo bíblico: “Oh ! Quão bom e quão
suave é que os irmãos vivam em união." (Salmo 133, 1).
Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas
das sessões realizadas em 06 (seis) de novembro de 2017.
Colocadas a atas em discussão a vereadora Paula Mendes
Guiselini solicitou a retirada do nome da servidora Elena
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Maria de Almeida, pois a servidora encontrava-se ausente
na ocasião. Colocadas as atas em votação, foram
aprovadas por unanimidade, com a devida correção. Em
seguida foi apresentado e incluído na Ordem do dia o
Projeto de Lei do Executivo nº 061/2017. Na sequência foi
apresentado o balancete da receita e da despesa do Poder
Executivo referente ao mês de outubro do corrente ano,
que foi encaminhado à secretaria para que fique a
disposição dos vereadores. Na sequência foi apresentado o
Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017 e o Projeto de
Lei do Legislativo nº 005/2017, que foram incluídos na
ordem do dia para discussão e votação. Em seguida foi
apresentado o balancete da despesa do Poder Legislativo
referente ao mês de outubro do corrente ano, que foi
encaminhado à secretaria para que fique a disposição dos
vereadores. Na sequência foi apresentada indicação de
autoria do vereador Erney Antônio de Paula onde indica ao
Prefeito Municipal a concessão do nome do Sr. Aureliano
Ribeiro Porto a uma via ou obra a ser realizada pela
administração. Em seguida foram apresentadas duas
indicações de autoria do vereador Paulo Afonso Alves
Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal a reativação do
Viveiro Municipal, e que sejam efetuados reparos no
emissário de esgoto localizado no final da Rua Espírito
Santo. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto
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de Decreto Legislativo nº 011/2017, processo nº 317/2017,
que concede ao Sr. João Moraes a medalha de Mérito
Cultural

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 Executivo nº
061/2017, processo nº 319/2017, que altera os artigos 5º e
7º e os enunciados das metas 06,10,11 e 12 do Plano
Municipal de Educação, instituído por meio da Lei nº 3.254,
de 23 de junho de 2015. 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou
vistas do projeto. Alegou possuir dúvidas e disse que irá se
reunir com a secretária municipal de educação. Em seguida
o Presidente concedeu vistas do projeto para vereadora
Paula Mendes Guiselini no prazo regimental. Na sequência
foi apresentado o projeto de Lei do Legislativo nº 005/2017,
processo nº 325/2017, que dispõe sobre a instituição de
gratificação a ser percebida por servidores da Câmara
Municipal de Viradouro e dá outras providências. O projeto
recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o
projeto em discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini
solicitou vistas do projeto. Disse que gostaria de analisar o
parecer Tribunal de Contas sobre o assunto e solicitou as
atribuições de todos os servidores efetivos da Casa para
analise. Finalizou dizendo que o pedido de vistas é
simplesmente para amparar sua decisão, e nada contra os
servidores. Em seguida o Presidente concedeu vistas do
projeto para vereadora Paula Mendes Guiselini no prazo
regimental. O Presidente disse ainda que as novas
atribuições são necessárias para o Legislativo e não se
encontram nas atribuições de nenhum servidor. Salientou
que em visita ao Tribunal de Contas foi aconselhado a
elaborar o presente projeto afim de gratificar os servidores
designados para as novas funções. Iniciada a palavra livre
o vereador Erney Antônio de Paula convidou os presentes
a participarem da inauguração das obras o programa
melhor caminho. Em seguida efetuou a leitura do convite
para audiência pública referente a Lei Orçamentária Anual
de 2018 (LOA-2018). 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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60ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
43ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 20 de novembro de 2017.
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil
e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 43ª (quadragésima
terceira) 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, 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 20h50min (vinte 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 Decreto Legislativo nº 011/2017,
processo nº 317/2017, que concede ao Sr. João Moraes a
medalha de Mérito Cultural Viradourense. O projeto
recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das
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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

