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47ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

11ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 03 de setembro de 2018. 

 

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

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 11ª 

(décima primeira) Sessão Ordinária, do segundo 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 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 

20h15min (vinte horas e quinze 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: "Mas 

o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei. (Gálatas 5, 22-
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23).  Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão 

sob a proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas 

as atas das sessões realizadas em 20 (vinte) de agosto de 

2018. Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apresentado e 

encaminhado aos vereadores e à Comissão de Finanças e 

Orçamento, para analise e providências, o Projeto de Lei 

do Executivo nº 075/2018, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para elaboração da lei orçamentária para o 

exercício de 2019 (LDO-2019). Em seguida foram 

apresentados e incluídos na ordem do dia para discussão e 

votação os Projetos de Decreto Legislativo nº07,08,09 e 10 

de 2018. Na sequência foi apresentada indicação de 

autoria do vereador Eder Rodrigues de oliveira, onde indica 

ao Prefeito Municipal que conceda o nome do Sr. Wilson 

dos Santos Ferreira a um prédio, via ou logradouro público. 

Ninguém fazendo uso da palavra livre, foi iniciada a Ordem 

do dia e apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 

007/2018, processo nº 320/2018, de autoria da presidência,  

que concede ao senhor Willians João Alves Primo o 

Diploma de Mérito Profissional Viradourense. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 008/2018, processo nº 321/2018, de 

autoria da presidência,  que concede ao senhor Ronaldo 
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Adriano Lopes o Diploma de Mérito Profissional 

Viradourense. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 009/2018, processo nº 322/2018, de 

autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini,  que concede 

ao senhor Geraldo Aguiar da Rocha o Título de Cidadão 

Viradourense. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade.  Na sequencia foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2018, 

processo nº 323/2018, de autoria dos vereadores Erney 

Antônio de Paula e Julimar Pelizari,  que concede ao 

Núcleo Integrado Municipal  de Educação Básica "Norma 

Borelli Conceição" (Companhia de Dança Corpo em 

Movimento) a Medalha de Mérito Cultural Viradourense. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Iniciada a palavra livre para  explicações 

pessoais, o vereador Erney Antônio de Paula parabenizou 

a indicação apresentada pelo vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira, bem como a todas as homenagens aprovadas 

durante a sessão. 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 


