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63ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

18ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 02 de dezembro de 2019. 
 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 17ª (décima sétima) 

Sessão Ordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran, 

José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, 

Paulo Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini, 

presentes também os servidores Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes 

Gestal, 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 a vereadora 

Paula Mendes Guiselini a leitura de um versículo bíblico, 

que leu os seguintes versos: "Levantai, ó portas, as 

vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e 

entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O 

Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. 

(Salmos 24, 9-10). Em seguida o Presidente declarou 
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aberta a sessão sob a proteção de Deus. No expediente do 

dia foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 

18, 25 e 26 de novembro de 2019. Colocadas as 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 082, 091, 092, 094, 

095, 096, 097, 098, 099 de 2019 e o Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2019. Em seguida foi apresentado e 

colocado a disposição dos vereadores o balancete do 

Poder Executivo referente a novembro de 2019. Em 

seguida foram apresentados e incluídos na Ordem do Dia 

os projetos de Decreto Legislativo nº 003, 008 e 009 de 

2019. Em seguida foi apresentada a Moção nº 015/2019, 

de autoria do vereador Edson Buganeme, de Aplausos ao 

Capitulo União e Trabalho da Ordem DeMolay de 

Viradouro. Colocada a moção em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada a 

Moção nº 016/2019, de Aplausos, de autoria do vereador 

Marcos Airton Morasco, de aplausos ao Saneamento 

Ambiental de Viradouro. Colocada a moção em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal 

providências no sentido de proibir o estacionamento de 

veículos no canteiro central da Avenida Rui Barbosa, em 

frente ao ponto de ônibus do Museu Municipal. Em seguida 
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foi apresentada indicação de autoria da Presidência onde 

indica ao Prefeito Municipal a instalação de bebedouro de 

água na Praça da Matriz. Em seguida foram apresentadas 

duas indicações de autoria da vereadora Paula Mendes 

Guiselini, onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

realizado estudo no sentido de melhorar o trafego veicular 

nos bairros Jardim Bricia e Jardim Marina, e que seja 

realizado estudo no sentido de fornecer merenda escolar 

durante o período de férias. Iniciada a palavra livre a 

vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin exibiu um vídeo, 

de uma escola do município de São Paulo que fornece 

alimentação durante o período de férias. Disse que caso o 

Prefeito envie um projeto nesse sentido à Casa, com 

certeza será aprovado. Em seguida comentou as 

dificuldades no transito nos bairros Jardim Bricia e Jardim 

Marina, disse que há muitas crianças no bairro e um 

grande fluxo de veículos. Em seguida o vereador Erney 

Antônio de Paula parabenizou o vereador Edson 

Buganeme pela Moção em homenagem à Ordem DeMolay. 

Em seguida parabenizou a vereador Paula Mendes 

Guiselini pelas indicações, em especial quanto ao 

fornecimento de merenda escolar durante as férias 

escolares. Disse ser autor de uma indicação referente ao 

fornecimento de café da manhã aos alunos, que foi 

atendida pelo Prefeito. Em seguida o vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza parabenizou a vereadora Paula Mendes 
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Guiselini pela indicação, e disse já ter presenciado mães 

aflitas com a alimentação das crianças durante o período 

de férias. Em seguida o Presidente parabenizou todas as 

indicações apresentadas. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado Projeto Decreto Legislativo nº 003/2019, 

processo nº 129/2019, que concede a senhora Delma de 

Lurdes Serra Queixa, o título de Cidadã Viradourense. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado Projeto 

Decreto Legislativo nº 008/2019, processo nº 396/2019, 

que concede ao senhor Waldomiro Fernandes Ruiz, o título 

de Cidadão Viradourense. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finançase Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado Projeto Decreto Legislativo nº 

009/2019, processo nº 395/2019, que concede ao senhor 

Ely Ricardo de Paula, o título de Cidadão Viradourense. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão o vereador Erney Antônio 

de Paula parabenizou a Casa por prestar homenagem aos 

três agraciados da noite, dos quais dois são grandes 

amigos e o terceiro seu irmão. Colocado o projeto em 
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votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 082/2019, 

processo nº 340, que estima a receita e fixa a despesa 

para o exercício financeiro de 2020. O projeto recebeu uma 

emenda modificativa de autoria do Prefeito Municipal, 

processo nº 353/2019, no sentido de alterar o artigo 3º e os 

anexos do referido projeto. A emenda recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finançase Orçamento. Colocada a emenda em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finançase Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 092/2019, 

processo nº 389/2019, que autoriza o Poder Executivo a 

firmar termo de compromisso de compensação com a 

empresa Plena Viradouro Empreendimentos Imobiliários e 

participações LTDA. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finançase Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

094/2019, processo nº 390/2019, que institui o Sistema 
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Municipal de Cultura - SMC, de Viradouro- SP, seus 

princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-

relações entre os seus componentes, recursos humanos, 

financiamento, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 095/2019, processo nº 391/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 096/2019, processo nº 392/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 
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Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 097/2019, processo nº 393/2019, que 

dispõe sobre alteração da referencia salarial e das 

atribuições do cargo de Terapeuta Ocupacional. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Em seguida o Presidente suspendeu a sessão para que o 

Secretário Municipal dos Negócios jurídicos Rafael 

Junqueira Ruiz explicasse aos vereadores sobre o projeto. 

Reiniciada a sessão o projeto foi colocado em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 098/2019, 

processo nº 394/2019, que dispõe sobre a autorização para 

que o município de Viradouro possa celebrar convênio com 

o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, Cria a Gratificação por 

desempenho de atividade delegada, nos termos que 

especifica, a ser paga aos Militares do Estado, que 

exerçam atividade municipal delegada ao Estado de São 

Paulo, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

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

Colocado o projeto em discussão o vereador Erney Antônio 

de Paula disse que o tema segurança pública foi solicitado 

pelos munícipes, e repassado ao prefeito pelos vereadores. 

Finalizou parabenizando o prefeito por ouvir a Câmara 

Municipal e firmar convênio para implantação da Atividade 

Delegada. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 099/2019, processo nº 397/2019, que 

dispõe sobre a autorização para que o município de 

Viradouro possa celebrar convênio com a Secretaria da 

Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei Complementar nº 006/2019, processo nº 388/2019, que 

dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei 

Complementar nº 083/2019, que dispõe e institui o Sistema 

Tributário e Código tributário do Município de Viradouro/SP. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 
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Em seguida o Presidente suspendeu a sessão para que o 

Secretário Municipal dos Negócios jurídicos Rafael 

Junqueira Ruiz explicasse aos vereadores sobre o projeto. 

Reiniciada a sessão foi colocado o projeto em discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 091/2019, 

processo nº 384/2019, que institui o Conselho Municipal do 

Trabalho, Emprego e Renda de Viradouro - CMTERV, e dá 

outras providências. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 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 
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64ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

46ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 02 de dezembro de 2019. 

 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 46ª (quadragésima sexta) 

Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran, 

José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, 

Paulo Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini, 

presentes também os servidores Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes 

Gestal, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo 

Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 21h20min (vinte e uma 

horas e vinte minutos) o presidente da Câmara e da 

sessão, vereador Marcos Airton Morasco declarou aberta a 

sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 082/2019, 

processo nº 340, que estima a receita e fixa a despesa 

para o exercício financeiro de 2020. O projeto recebeu uma 

emenda modificativa de autoria do Prefeito Municipal, 

processo nº 353/2019, no sentido de alterar o artigo 3º e os 

anexos do referido projeto. A emenda recebeu pareceres 
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favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finançase Orçamento. Colocada a emenda em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finançase Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 092/2019, 

processo nº 389/2019, que autoriza o Poder Executivo a 

firmar termo de compromisso de compensação com a 

empresa Plena Viradouro Empreendimentos Imobiliários e 

participações LTDA. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finançase Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

094/2019, processo nº 390/2019, que institui o Sistema 

Municipal de Cultura - SMC, de Viradouro- SP, seus 

princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-

relações entre os seus componentes, recursos humanos, 

financiamento, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

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

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 095/2019, processo nº 391/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 096/2019, processo nº 392/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 097/2019, processo nº 393/2019, que 

dispõe sobre alteração da referencia salarial e das 

atribuições do cargo de Terapeuta Ocupacional. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. Em seguida o 
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projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 098/2019, processo nº 394/2019, que 

dispõe sobre a autorização para que o município de 

Viradouro possa celebrar convênio com o Estado de São 

Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, Cria a Gratificação por desempenho de 

atividade delegada, nos termos que especifica, a ser paga 

aos Militares do Estado, que exerçam atividade municipal 

delegada ao Estado de São Paulo, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finançase Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 099/2019, 

processo nº 397/2019, que dispõe sobre a autorização para 

que o município de Viradouro possa celebrar convênio com 

a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 

Paulo. Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o 

projeto tramite em Regime de Urgência Especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 
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Finançase Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 006/2019, 

processo nº 388/2019, que dispõe sobre alterações em 

dispositivos da Lei Complementar nº 083/2019, que dispõe 

e institui o Sistema Tributário e Código tributário do 

Município de Viradouro/SP. Foi aprovado por unanimidade 

o pedido para que o projeto tramite em Regime de 

Urgência Especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finançase Orçamento. Em seguida o 

projeto foi colocado o projeto em discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 091/2019, 

processo nº 384/2019, que institui o Conselho Municipal do 

Trabalho, Emprego e Renda de Viradouro - CMTERV, e dá 

outras providências. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finançase Orçamento. 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.  
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Presidente 

 

 1º Secretário    2º Secretário 


