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17ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

04ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 03 de abril de 2018. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 04ª 

(quarta) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, 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 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 20h13min 

(vinte horas e treze 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: "O que acham 

vocês? Se alguém possui cem ovelhas, e uma delas se 

perde, não deixará as noventa e nove nos montes, indo 

procurar a que se perdeu? E, se conseguir encontrá-la, 

garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha 
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do que com as noventa e nove que não se perderam. 

Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, 

não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se 

o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, 

mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu 

irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um 

ou dois outros, de modo que 'qualquer acusação seja 

confirmada pelo depoimento de duas ou três 

testemunhas'. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à 

igreja; e, se ele se recusar a ouvir também a igreja, 

trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: Tudo 

o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e 

tudo o que vocês desligarem na terra terá sido 

desligado no céu. Também digo que, se dois de vocês 

concordarem na terra em qualquer assunto sobre o 

qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que 

está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em 

meu nome, ali eu estou no meio deles". (Mateus 18, 12-

20). Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob 

a proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as 

atas das sessões realizadas em 19 (dezenove) e 26 (vinte 

e seis) de março de 2018. Colocadas a atas em discussão 

e votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida 

foram apresentados e incluídos na Ordem do dia os Projeto 

de Lei do Executivo nº 031, 032, 033 e 034 de 2018. Em 
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seguida foram apresentados e incluídos na Ordem do Dia 

os Projetos de Decreto Legislativo nº 004 e nº 005 de 2018. 

Na sequência foram apresentados e encaminhados à 

Secretaria para que fiquem a disposição das Comissões 

Permanentes os seguintes documentos da Secretaria de 

Saúde: Relatórios Quadrimestrais de 2017, Relatório Anual 

de Gestão de 2017 e Programação anual de Saúde de 

2019. Na sequência foi apresentada a Moção nº 008/2018, 

de Aplausos e Congratulações à Igreja Evangélica 

Comunidade Shallon de Viradouro, de autoria do 

Presidente Julimar Pelizari, por 20 anos de Ministério. 

Colocada a Moção em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência foram apresentadas 02 

(duas) indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues 

de Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal que plante 

árvores em homenagem à Wilson dos Santos Ferreira e 

Maria Piccoli Quintana. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini, 

onde indica ao Prefeito Municipal que conceda o nome do 

Sr. Luiz Gonzaga de Freitas a uma via, prédio ou obra a ser 

realizada pela administração. Em seguida foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Paulo Afonso Alves 

Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal que conceda o 

nome do Sr. João Urias da Silva a uma via, prédio ou obra 

a ser realizada pela administração. Na sequência foram 



75 
 

apresentadas 03 (três) indicações de autoria da 

Presidência conceda os nomes de Ivone Aparecida Melim 

Felício, Sebastião Felício e Horipes de Oliveira a uma via, 

prédio ou obra a ser realizada pela administração. Iniciada 

a palavra livre o vereador Marcos Airton Morasco disse 

estar feliz por participar juntamente com o Prefeito da 

assinatura de convênio na cidade de São Paulo, sendo 

uma emenda de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 

de autoria da deputada Ana do Carmo, a ser destinada a 

recapeamento asfáltico. Na sequência usou a palavra o 

vereador Erney Antônio de Paula e parabenizou todas as 

indicações apresentadas em especial ao nome do Sr. 

Sebastião Felício (Tukinha). Em seguida parabenizou a 

festa realizada pela administração durante a comemoração 

dos 100 anos de Viradouro. Na sequência o Presidente 

agradeceu aos vereadores pela aprovação da Moção de 

sua autoria, de aplausos a Igreja Shallon. Em seguida 

parabenizou a administração pelas festividades em 

comemoração ao centenário do município. Iniciada a 

Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 031/2018, processo nº 111/2018, que dispõe 

sobre as alterações em dispositivos da Lei nº 3.473,de 27 

de março de 2018. Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 
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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 032/2018, processo nº 

115/2018, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 99.997,00 (noventa e nove mil, 

novecentos e noventa e sete reais). Foi 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

033/2018, processo nº 116/2018, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

26.152,00 (vinte e seis mil cento e cinquenta e dois reais). 

Foi 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. Na sequência foi apresentado o Projeto de 
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Lei do Executivo nº 034/2018, processo nº 117/2018, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 136.229,49 (cento e trinta e seis mil, duzentos 

e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos). Foi 

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. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei Complementar do Executivo nº 002/2018, processo nº 

112/2018, que dispõe sobre a alteração do § 2º, 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini 

alegou que o projeto não possui impacto financeiro, em 

seguida solicitou vistas do mesmo. Apresentou 

requerimento solicitando informações ao Poder Executivo. 

Na sequência usou a palavra o vereador Erney Antônio de 

Paula, e disse acreditar que são apenas dois ou três 

servidores que recebem o auxilio periculosidade. Disse que 
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trata-se de ajuda a funcionários, portanto disse ser melhor 

votar o projeto e depois solicitar as informações ao Poder 

Executivo. Em seguida o Presidente também disse ter sido 

informado de que tratam-se de poucos servidores que 

recebem o auxilio periculosidade. O Presidente disse que o 

requerimento será encaminhado e o pedido de vistas 

colocado em votação nos termos regimentais. Colocado o 

pedido de vistas votação, foi rejeitado por 05 (cinco) 

contrários e votos 03 (três) votos favoráveis, sendo estes 

da vereadora Paula Mendes Guiselini e dos vereadores 

Edson Luiz Maria Tavares e José Gibran. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por 7 (sete) votos 

favoráveis e 1 (um) voto contrário, sendo esse da 

vereadora Paula Mendes Guiselini. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, 

processo nº 114/2018, que concede ao senhor Luiz Batista 

Alves o título de Cidadão 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 Decreto Legislativo 

nº 005/2018, processo nº 113/2018, que concede ao 

senhor Marco Antônio Garcia o título de Cidadão 

Viradourense. O projeto recebeu pareceres favoráveis a 
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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. Iniciada a palavra livre para 

explicações pessoais a vereadora Paula Mendes Guiselini 

disse que não é contra benefícios aos servidores, porém 

solicitou informações para que haja maior segurança 

durante a votação, pois se preocupa com o futuro. Citou 

também outros direitos de servidores que foram solicitados, 

e negados pela administração, que alega incapacidade 

financeira. O Presidente disse acreditar que poucos 

servidores recebam auxilio periculosidade, pois o maior 

prejudicado em aumentar o índice da folha de pagamento 

seria o Prefeito, com relação a prestação de contas. 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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18ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

14ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 03 de abril de 2018. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 04ª 

(quarta) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, 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 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 

20h13min (vinte horas e treze 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: "O 

que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas, e 

uma delas se perde, não deixará as noventa e nove 

nos montes, indo procurar a que se perdeu? E, se 
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conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais 

contente com aquela ovelha do que com as noventa e 

nove que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de 

vocês, que está nos céus, não quer que nenhum 

destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar 

contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. 

Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele 

não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de 

modo que 'qualquer acusação seja confirmada pelo 

depoimento de duas ou três testemunhas'. Se ele se 

recusar a ouvi-los, conte à igreja; e, se ele se recusar 

a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou 

publicano. Digo a verdade: Tudo o que vocês ligarem 

na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês 

desligarem na terra terá sido desligado no céu. 

Também digo que, se dois de vocês concordarem na 

terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso 

será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. 

Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali 

eu estou no meio deles". (Mateus 18, 12-20). Em 

seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as 

atas das sessões realizadas em 19 (dezenove) e 26 

(vinte e seis) de março de 2018. Colocadas a atas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 
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Em seguida foram apresentados e incluídos na Ordem do 

dia os Projeto de Lei do Executivo nº 031, 032, 033 e 034 

de 2018. Em seguida foram apresentados e incluídos na 

Ordem do Dia os Projetos de Decreto Legislativo nº 004 e 

005 de 2018. Na sequência foram apresentados e 

encaminhados à Secretaria para que fiquem a disposição 

das Comissões Permanentes os seguintes documentos 

da Secretaria de Saúde: Relatórios Quadrimestrais de 

2017, Relatório Anual de Gestão de 2017 e Programação 

anual de Saúde de 2019. Na sequência foi apresentada a 

Moção nº 008/2018, de Aplausos e Congratulações à 

Igreja Evangélica Comunidade Shallon de Viradouro, de 

autoria do Presidente Julimar Pelizari, por 20 anos de 

Ministério. Colocada a Moção em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência foram 

apresentadas 02 (duas) indicações de autoria do 

vereador Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao 

Prefeito Municipal que plante árvores em homenagem à 

Wilson dos Santos Ferreira e Maria Piccoli Quintana. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria da 

vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica ao 

Prefeito Municipal que conceda o nome do Sr. Luiz 

Gonzaga de Freitas a uma via, prédio ou obra a ser 

realizada pela administração. Em seguida foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Paulo 
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Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal 

que conceda o nome do Sr. João Urias da Silva a uma 

via, prédio ou obra a ser realizada pela administração. Na 

sequência foram apresentadas 03 (três) indicações de 

autoria da Presidência conceda os nomes de Ivone 

Aparecida Melim Felício, Sebatião Felício e Horipes de 

Oliveira a uma via, prédio ou obra a ser realizada pela 

administração. Iniciada a palavra livre o vereador Marcos 

Airton Morasco disse estar feliz por participar juntamente 

com o Prefeito da assinatura de convênio na cidade de 

São Paulo, sendo uma emenda de R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais), de autoria da deputada Ana do 

Carmo, a ser destinada a recapeamento asfáltico. Na 

sequência usou a palavra o vereador Erney Antônio de 

Paula e parabenizou todas as indicações apresentadas 

em especial ao nome do Sr. Sebastião Felício (Tukinha). 

Em seguida parabenizou a festa realizada pela 

administração durante a comemoração dos 100 anos de 

Viradouro. Na sequência o Presidente agradeceu aos 

vereadores pela aprovação da Moção de sua autoria, de 

aplausos a Igreja Shallon. Em seguida parabenizou a 

administração pelas festividades em comemoração ao 

centenário do município. Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 031/2018, 

processo nº 111/2018, que dispõe sobre as alterações 
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em dispositivos da Lei nº 3.473,de 27 de março de 2018. 

Foi 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 032/2018, processo nº 115/2018, 

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 99.997,00 (noventa e nove mil, 

novecentos e noventa e sete reais). Foi 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 033/2018, processo nº 116/2018, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

26.152,00 (vinte e seis mil cento e cinquenta e dois 

reais). Foi aprovado por unanimidade o pedido para que 

o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação 
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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 034/2018, processo nº 117/2018, 

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 136.229,49 (cento e trinta e seis 

mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e nove 

centavos). Foi 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei Complementar do Executivo nº 002/2018, 

processo nº 112/2018, que dispõe sobre a alteração do § 

2º, 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 a vereadora 

Paula Mendes Guiselini alegou que o projeto não possui 

impacto financeiro, em seguida solicitou vistas do 
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mesmo. Apresentou requerimento solicitando 

informações ao Poder Executivo. Na sequência usou a 

palavra o vereador Erney Antônio de Paula, e disse 

acreditar que são apenas dois ou três servidores que 

recebem o auxilio periculosidade. Disse que trata-se de 

ajuda a funcionários, portanto disse ser melhor votar o 

projeto e depois solicitar as informações ao Poder 

Executivo. Em seguida o Presidente também disse ter 

sido informado de que tratam-se de poucos servidores 

que recebem o auxilio periculosidade. O Presidente disse 

que o requerimento será encaminhado e o pedido de 

vistas colocado em votação nos termos regimentais. 

Colocado o pedido de vistas votação, foi rejeitado por 05 

(cinco) contrários e votos 03 (três) votos favoráveis, 

sendo estes da vereadora Paula Mendes Guiselini e dos 

vereadores Edson Luiz Maria Tavares e José Gibran. 

Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 7 (sete) 

votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, sendo esse da 

vereadora Paula Mendes Guiselini. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2018, processo nº 114/2018, que concede ao senhor 

Luiz Batista Alves o título de Cidadão 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. 
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Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 005/2018, processo nº 

113/2018, que concede ao senhor Marco Antônio Garcia 

o título de Cidadão 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. 

Iniciada a palavra livre para explicações pessoais a 

vereadora Paula Mendes Guiselini disse que não é contra 

benefícios aos servidores, porém solicitou informações 

para que haja maior segurança durante a votação, pois 

se preocupa com o futuro. Citou também outros direitos 

de servidores que foram solicitados, e negados pela 

administração, que alega incapacidade financeira. O 

Presidente disse acreditar que poucos servidores 

recebam auxilio periculosidade, pois o maior prejudicado 

em aumentar o índice da folha de pagamento seria o 

Prefeito, com relação a prestação de contas. 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 


