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38ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

12ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 02 de setembro de 2019. 
 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 12ª (décima segunda) 

Sessão Ordinária, do terceiro 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, José 

Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo 

Afonso Alves Bianchini, presentes também os servidores 

Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e quinze 

minutos) o presidente da Câmara e da sessão, vereador 

Marcos Airton Morasco solicitou ao vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza, a leitura de um versículo bíblico, que leu 

os seguintes versos: "E vendo o Senhor que se virava 

para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: 

Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. 

E disse: Não te chegues para cá; tira os sapatos de 

teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa. 

Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de 

Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés 
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encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus." 

 

(Êxodo 03, 04-06). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. No expediente do 

dia foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 

19 (dezenove) e 26 (vinte e seis) de agosto de 2019. 

Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 072/2019, que dispõe sobre 

as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, sendo 

encaminhado à Comissão de Finanças para os tramites 

regimentais, e distribuídas cópias aos vereadores. Em 

seguida foi lido convite recebido da Secretaria de 

Assistência Social do Município para a apresentação dos 

candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar. Na sequência 

foram apresentadas duas indicações de autoria do 

vereador Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao 

Prefeito Municipal a criação de uma quadra de areia, bem 

como  a criação de uma Horta Municipal. Após acordo 

entre os vereadores foi incluído na Ordem do Dia para 

discussão e votação o projeto de lei do executivo nº 073 e  

de 2019.  Iniciada a Ordem foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 073/2019, processo nº 291/2019, que 

dispõe sobre a denominação da Casa Lar, criada pela Lei 

Municipal nº 3.567, de 07 de março de 2019. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 
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comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Nenhum vereador fazendo uso da 

palavra livre, 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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39ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

27ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 02 de setembro de 2019. 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 27ª (vigésima sétima) 

Sessão Extraordinária, do terceiro 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, José 

Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo 

Afonso Alves Bianchini, presentes também os servidores 

Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h50min (vinte horas e 

cinquenta minutos) o presidente da Câmara e da sessão, 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus.  Iniciada 

a Ordem foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

073/2019, processo nº 291/2019, que dispõe sobre a 

denominação da Casa Lar, criada pela Lei Municipal nº 

3.567, de 07 de março de 2019. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão 
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e lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada.  

 

 

Presidente 

 

 1º Secretário                 2º Secretário 


