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25ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

08ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 03 de junho de 2019. 
 
 

Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 08ª (oitava) Sessão 

Ordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da Câmara 

Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores Eder 

Rodrigues de Oliveira, Edson Luiz Maria Tavares, Erney 

Antônio de Paula, 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, 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 Eder Rodrigues de Oliveira, a leitura de um 

versículo bíblico leu os seguintes versos: "O Senhor viu 

que ele se aproximava para observar. E então do meio 

da sarça Deus o chamou: "Moisés, Moisés! " "Eis-me 

aqui", respondeu ele. Então disse Deus: "Não se 

aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em 

que você está é terra santa." Disse ainda: "Eu sou o 

Deus de Jacó". Então Moisés cobriu o rosto, pois teve 
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medo de olhar para Deus. (Êxodo 3, 4-6). Logo após em 

comemoração a semana nacional do meio ambiente, foi 

executado o Hino Nacional Brasileiro com imagens que 

demonstram a necessidade da preservação da natureza. 

Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Fica registrado que o vereador Edson 

Buganeme compareceu a sessão, porém antes de seu 

inicio teve que se ausentar após receber uma ligação 

referente a um problema de saúde de seu pai. No 

expediente do dia foram apresentadas as atas das sessões 

realizadas em 20 (vinte) de maio de 2019. Colocadas as 

atas em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foram apresentados e incluídos 

na ordem do dia para discussão e votação os projetos de 

Lei do Executivo nº 045, 046, 047, 048 e 049 de 2019,  

bem como o Projeto de Lei de Executivo 050/2018 após a 

concordância de todos os vereadores. Em seguida foi 

apresentado e colocado a disposição dos vereadores o 

relatório do controle interno do Poder Executivo referente 

ao primeiro quadrimestre de 2019. Na sequência foi 

apresentado a Moção n° 005/2019, de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula de aplausos e congratulações a 

Sra. Renata Toniello e a equipe da usina da Viralcool pela 

conclusão da reforma do teatro municipal. Colocada a 

Moção em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Em seguida foram 
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apresentadas 2 (duas) indicações de autoria da vereadora 

Paula Mendes Guiselini Zacarin onde indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizado o reparo em um poste de 

iluminação na Avenida João Gibran e que seja realizado 

recapeamento asfaltico em ruas do bairro Nova Viradouro. 

Iniciada a palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula 

agradeceu o Prefeito Municipal pelo atendimento das 

indicações apresentada pelos vereadores. Disse que o 

Prefeito anunciou a instalação de 2 (dois) semáforos no 

município em atendimento a 3 (três) indicações dessa 

Casa, sendo a primeira de sua autoria. Em seguida 

justificou a Moção apresentada referente a reforma do 

teatro municipal. O Presidente disse que o Prefeito atende, 

dentro das possibilidades todas as indicações, 

independentemente de partidos políticos. Em seguida usou 

a palavra a vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin que 

parabenizou o grupo Viralcool e a Prefeitura pela reforma 

do Teatro Municipal. Em seguida destacou a importância 

de que seja realizado o recapeamento no bairro Nova 

Viradouro, uma vez que as pedras soltas no local geram 

risco de acidentes. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº 045/2019, processo nº 

175/2019, que Extingue uma vaga de Auditor Fiscal e cria o 

cargo Procurador Jurídico II com uma vaga. Foi aprovado o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto 
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contrário, sendo este da vereadora Paula Mendes Guiselini 

Zacarin. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão a 

vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin disse que o 

projeto extingue 1 (uma) vaga de auditor e criar uma vaga 

de procurador jurídico II. Disse acreditar que não é o 

momento para criação de cargo, após analisar o impacto 

financeiro. Disse que a Lei Complementar n°101/2000, 

regulamenta o percentual a ser comprometido com o 

pagamento de pessoal, no caso de Viradouro o total gasto 

está muito próximo do limite. Disse que caso o gasto com o 

pessoal exceda esse limite duras sanções deverão ser 

aplicadas pela administração e impactaria a vida de vários 

servidores. Finalizou reafirmando que não é o momento 

para a criação do cargo e que a administração deveria 

aguardar o próximo quadrimestre. O presidente disse que o 

projeto apenas troca "seis por meia dúzia" extinguindo um 

cargo já existente e criando outro com a mesma referencia 

salarial. O vereador Erney Antônio de Paula disse que ao 

analisar o impacto financeiro e este disse que o novo gasto 

a ser criado com o cargo de Procurador foi compensado 

pela extinção do cargo de auditor. Colocado o projeto em 

votação foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) 

voto contrário, sendo este da vereadora Paula Mendes 

Guiselini Zacarin. Na sequencia foi apresentada o projeto 
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de lei do executivo n°047/2019, processo n°177/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no Valor de 

R$287.500,03 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos 

reais e três 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. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº n°050/2019, 

processo n°188/2019, que cria o Centro de Controle de 

Vetores e Zoonoses de Viradouro e dá a sua denominação. 

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. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº n°046/2019, processo n°178/2019, que 

consolida, altera e revoga a lei 2.604/2008, bem como 

todas as demais disposições em contrário, instituindo o 

novo plano de organização do pessoal do saneamento 

ambiental de Viradouro - SAV e dá outras providências. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão o vareador Erney Antônio 
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de Paula disse que todos os funcionários do SAV estavam 

presentes na sessão, situação muito rara de acontecer 

quando dos servidores de um seguimento acompanham 

em sua totalidade um projeto que trata sob sua categoria. 

Finalizou parabenizando e agradecendo todos os 

servidores do SAV pelos seus trabalhos prestado a 

comunidade Viradourense. Colocado o projeto em votação 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

n°048/2019, processo n°181/2019, que dispõe sobre a 

alteração do artigo 2º da Lei Municipal n° 3.407/2017, que 

institui a concessão de auxílio-alimentação aos servidores 

municipais de Viradouro. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão a vereador Paula Mendes Guiselini Zacarin disse 

que o projeto anterior não previa detalhes importantes 

como banco de horas e saúde do funcionário, situações 

onde o servidores perderiam integralmente o auxílio. Disse 

que após reunião com Prefeito, este informou que ouve um 

lapso pois o projeto deveria compreender esses itens, 

portanto retirou o projeto e enviaria um novo à Casa com 

as devidas modificações. Colocado o projeto em votação 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

n°049/2019, processo n°182/2019, que dispõe sobre 
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abertura de Crédito Adicional Especial no Valor de R$ 

124.637,42 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e 

sete reais e quarenta e dois centavos). 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Resolução nº001/2019, processo n°171/2019, que 

regulamenta a aplicação da lei federal n° 12.527/11 no 

âmbito da Câmara Municipal de Viradouro, regulamenta o 

serviço de informação ao Cidadão-SIC e dá outras 

providências. 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 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 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

  
26ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

18ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 03 de junho de 2019. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 18ª (décima oitava) 

Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Luiz Maria Tavares, 

Erney Antônio de Paula, 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, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo 

Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 21h26min 

(vinte e uma horas e vinte e seis minutos) o presidente da 

Câmara e da sessão, declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº 045/2019, processo nº 

175/2019, que Extingue uma vaga de Auditor Fiscal e cria o 

cargo Procurador Jurídico II com uma vaga. Foi aprovado o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto 
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contrário, sendo este da vereadora Paula Mendes Guiselini 

Zacarin. 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 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) 

voto contrário, sendo este da vereadora Paula Mendes 

Guiselini Zacarin. Na sequencia foi apresentada o projeto 

de lei do executivo n°047/2019, processo n°177/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no Valor de 

R$287.500,03 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos 

reais e três 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. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº n°050/2019, 

processo n°188/2019, que cria o Centro de Controle de 

Vetores e Zoonoses de Viradouro e dá a sua denominação. 

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. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº n°046/2019, processo n°178/2019, que 
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consolida, altera e revoga a lei 2.604/2008, bem como 

todas as demais disposições em contrário, instituindo o 

novo plano de organização do pessoal do saneamento 

ambiental de Viradouro - SAV e dá outras providências. 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 dos presentes. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº n°048/2019, 

processo n°181/2019, que dispões obre a alteração do 

artigo 2º da Lei Municipal n° 3.407/2017, que institui a 

concessão de auxílio-alimentação aos servidores 

municipais de Viradouro. 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 dos 

presentes. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº n°049/2019, processo n°182/2019, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Valor de 

R$ 124.637,42 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e 

trinta e sete reais e quarenta e dois centavos). 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 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Resolução nº001/2019, processo n°171/2019, que 



104 
 

regulamenta a aplicação da lei federal n° 12.527/11 no 

âmbito da Câmara Municipal de Viradouro, regulamenta o 

serviço de informação ao Cidadão-SIC e dá outras 

providências. 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 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 


