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43ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
11ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 21 de agosto de 2017.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 11º (décima
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, 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 20h05min
(vinte horas e cinco minutos) o Presidente da Câmara e da
Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao vereador
Eder Rodrigues de Oliveira a leitura de um versículo
bíblico, o vereador leu os seguintes versos: “Pois o
Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor
dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que
não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensas;
Que faz justiça ao órfão e a viúva e ama o estrangeiro,
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dando-lhe pão e roupa" (Deuteronômio 10, 17-18). Em
seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas
das sessões realizadas em 07 (sete), 14 (quatorze) e 16
(dezesseis) de agosto do corrente ano. 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 executivo nº 037, 047 e 048 de
2017. Em seguida foi apresentado o balancete da receita e
da despesa do Poder Executivo, referente ao mês de julho
de 2017, que foram encaminhados à secretaria e colocados
a disposição dos senhores vereadores. Em seguida foi lido
convite recebido do Poder Executivo, para Audiência
Pública LDO. Na sequência foi apresentado e incluído na
Ordem do Dia o Projeto de Resolução nº 002 de 2017. Em
seguida o Presidente comunicou que Casa recebeu em 09
de agosto de 2017, o processo do Tribunal de Contas nº
2661/026/15, tendo por objeto as contas do ano de 2015 do
Executivo Municipal, acompanhado do respectivo parecer
prévio. Determinou a leitura do parecer e a distribuição do
mesmo aos vereadores, juntamente com o balanço
orçamentário de 2015. Em seguida encaminhou o processo
para analise e providências da Comissão de Finanças e
Orçamento. Em seguida foi realizada a leitura do parecer
prévio, e realizados os devidos encaminhamentos. Em
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seguida foi lido ofício recebido do Secretário Nacional de
Aviação Civil Dario Rais Lopes, onde agradece o
recebimento do Título de Cidadania Viradourense. Na
sequência foi lido ofício recebido da Caixa Econômica
Federal informando a liberação de repasse financeiro ao
município. Logo após foi lido convite recebido da Junta
Militar de Viradouro. Em seguida foram apresentadas 5
(cinco) indicações de autoria do vereador Marcos Airton
Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal que seja
providenciada iluminação de área pública, que conceda o
nome do senhor Fabiano Treviso a um prédio, via ou
logradouro público, que seja construída uma cobertura no
portão de saída da escola Sebastião Fernandes Balieiro,
que sejam instalados redutores de velocidade ao longo da
Avenida Augusto Giovanini e que conceda o nome do
Senhor Eliseo Sisdeli, a um prédio, via ou logradouro
público. Na sequência foram apresentadas 2 (duas)
indicações de autoria do vereador Paulo Afonso Alves
Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal que seja
enviado a Câmara Municipal, Projeto de Lei que disponha
sobre

a

carga

horária

de

enfermeiro,

técnico

de

enfermagem e auxiliar de enfermagem, e que se conceda o
nome do Sr. José Benedito Lima a um prédio, via ou
logradouro público. Em seguida foram apresentadas 2
(duas)

indicações

de

autoria

do

vereador

Edson
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Buganeme, onde indica ao Prefeito Municipal que conceda
os nomes dos senhores José Antônio de Barros ( Zé
Pardal) e Osvaldo Ferreira Neves, a um prédio, via ou
logradouro público. Em seguida foi apresentada uma
indicação de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini
e demais vereadores, onde indica ao Prefeito Municipal que
conceda o nome do senhor Celso Giglio, a um prédio, via
ou logradouro público. Iniciada a palavra livre o vereador
Erney Antônio de Paula disse que o senhor Dário Rais
Lopes, quando Secretário Estadual de Transportes tinha
um bom relacionamento com o município e agora como
Secretário

Nacional

de

Aviação

Civil

e

Cidadão

Viradourense, essa relação além de mantida, deve ser
aproveitada. Iniciada a ordem do dia foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 047/2047, processo nº
231/2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder
anistia de multas e juros para pagamento à vista de débitos
tributários e não tributários 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 037/2047, processo nº 190/2017, que
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021
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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. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
048/2047, processo nº 232/2017, que altera o art. 2º, da Lei
Municipal nº 2.804, de 04 de agosto de 2009. 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. Em seguida o
vereador Edson Luiz Maria Tavares usou a palavra pela
ordem e disse que mesmo que um vereador seja favorável
no parecer do projeto, poderá ser contrário ao mérito do
mesmo. O vereador Erney Antônio de Paula disse que o
parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi emitido
por escrito. O Presidente disse que independentemente da
opinião do vereador na Comissão, ele é livre para ser
favorável ou contrário ao projeto. Colocado o projeto em
discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini disse que o
projeto é confuso, porém começou a entender. Em seguida
apresentou um exemplo de como irá funcionar o projeto.
Em seguida o Presidente disse também apresentou
exemplo de como será os efeitos do Projeto de Lei. Disse
que o projeto visa a isonomia salarial dos servidores em
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cargo de direção, pois com a regra atual, devido a
gratificações incorporadas, diretores com as mesmas
atribuições recebem valores diferentes. Em seguida a
vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou vistas do
projeto para que possa analisar melhor o mesmo. O
presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos para
que as duvidas fosse esclarecidas. Reiniciada a sessão o
projeto

foi

unanimidade.

colocado
Na

em

votação,

sequência

e

aprovado

apresentado

o

por

Projeto

Resolução nº 002/2047, processo nº 209/2017, que institui
a Medalha de Mérito Cultural Viradourense e Medalha de
Mérito

Esportivo

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 o vereador Erney Antônio de Paula disse que
gostaria de apresentar emenda ao projeto, no sentido de
incluir uma medalha de homenagear os servidores públicos
de destaque de todas as categorias. Em seguida o
Presidente disse que o projeto limita-se a Cultura e
Esporte, e sugeriu elaboração de novo projeto para atender
as solicitações do vereador Erney Antônio de Paula.
Colocado o projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Ninguém utilizando do momento para palavra
livre para explicações pessoais, foi encerrada a sessão e
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lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme
segue devidamente assinada.

Presidente

1º Secretário

2º Secretário
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44ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
33ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 21 de agosto de 2017.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 33º (trigésima
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, 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 21h10min
(vinte e uma horas e dez 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 047/2047,
processo nº 231/2017, que autoriza o Poder Executivo a
conceder anistia de multas e juros para pagamento à vista
de débitos tributários e não tributários e dá outras
providências. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua
tramitação das Comissões de Justiça e Redação e
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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 Lei do Executivo nº 037/2047, processo nº
190/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período 2018/2021 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 048/2047, processo nº 232/2017, que
altera o art. 2º, da Lei Municipal nº 2.804, de 04 de agosto
de 2009. 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 Resolução nº 002/2047, processo nº 209/2017, que
institui a Medalha de Mérito Cultural Viradourense e
Medalha de Mérito Esportivo 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
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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

